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 1 Ajuntament
 2 Arxiu Tobella
 3 Catedral del Sant Esperit
 4  Casa Alegre de Sagrera
 5 Casa Baltasar Gorina
 6 Casa Josep Maria Coll i Bacardí (Baumann)
 7 Casa Concepció Monset
 8  Casa Joan Barata
 9 Cases de Cal Mauri
 10 Castell de Vallparadís
 11 Centre Cultural
 12 Condicionament Terrassenc
 13 Escola Industrial
 14 Escola Municipal de Pàrvuls
 15 Escola Municipal La Llar
 16 Seu d’Ègara/Esglésies Sant Pere
 17 Estació Del Nord
 18 Farmàcia Albinyana
 19 Gran Casino
 20  CECOT/Antic Magatzem Pasqual Sala

 21 Magatzem Corcoy
 22 Fàbrica i magatzem Marcet i Poal
 23 Masia Freixa
 24  Mercat Independència
 25 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
 26 Centre de Documentacio i Museu Tèxtil
 27 Pont de Sant Pere
 28  Sala Muncunill
 29  Societat General d’Electricitat
 30  Teatre Principal
 31 Torre del Palau
 32 Vapor Ros
 33  Cercle Egarenc
 34  Casa Jacint Bosch
 35  Casa Galí

  Punts d'informació de la Fira

  Espais gastronòmics

  Activitats infantils permanents

  Baixadors del Trenet 1900! 



 
 

DIVENDRES 5 DE MAIG 
 
10 Anys de Concurs Fotogràfic de la Fira Modernista de Terrassa Tot el dia. Rambla 
d'Ègara A2 
Exposició commemorativa de les deu edicions del concurs de fotografia de la Fira 
Modernista, on s'exposaran les obres guanyadores d'edicions anteriors. Lloc: Centre 
Cultural de Terrassa.  Inauguració, divendres 5 de maig a les 19:30 hores. Del 5 al 31 de 
maig. Organitza: Fotoclub Terrassa. 
 

DILLUNS 8 DE MAIG 
 
El modernisme a la bct: Santiago Rusiñol Tot el dia.  
Exposició de llibres que formen part del fons antic de la biblioteca, alguns del s. XIX i 
d'altres de principis del s. XX. 
 

DIJOUS 11 DE MAIG 
 
Inauguració Exposició fotogràfica "Els Jardins de la Terrassa modernista" 19:00h 
Camí Fondo A4 
La Fundació Arxiu Tobella, exhibeix una selecció de fotografies d’aquest període que  
revelen imatges sorprenents i desconegudes dels principals jardins urbans. 
 
 
 



 
 

DIVENDRES 12 DE MAIG 
 
Conferència teatralitzada sobre la Llum i el Cinema 18:00h Parc de Sant Jordi A1 
Una dona del modernisme, alliberada, sufragista i bohèmia, ha fet una recerca sobre el 
fenomen emergent del cinema, des del taumatropi. Veu una màquina de somnis, que 
canviarà la cognició en un futur. Maria Hernández és doctora en literatura, artista 
multidisciplinar i investigadora creativa. Pedro Guerrero és expert en TIC i guia de rutes 
històriques. Ambdós són cocreadors de Ludologia BCN. 
 
Pedalejada Modernista. Ruta pels edificis modernistas 19:00 Passeig Comte d’Ègara 
A5 
Pedalejada popular oberta a tota la gent que estigui interessada. Recorrerà edificis històrics 
Modernistes d'uns 10 km.Sortida 19:30 h  Casa Baumann. Arribada 21:00 h Pl Vella.                   
Les condicions per participar són: Anar vestits de l'època. Bicicletes el més modernistes 
possibles. Hi haurà premi a la millor vestimenta. Podeu trobar el recorregut complert a: 
biter.cat 
 
Exposició: "Mostra de nus del 1900" 19:00h Plaça Dido A2 
Us presentem una exposició mai vista abans a Terrassa! Una col·lecció privada de nus que 

es mostrarà a la Sala Muncunill. Raquel Gorina és la propietària de 21 fotografies d'una 
impressió molt específica que les cedeix per fer una exposició. 
 
Inauguració de la XV Fira Modernista, el Sr Rusiñol ens visita 20:00h Plaça Vella 
Arribada a Terrassa de Santiago Rusiñol i els seus amics Casas i Vancells. El grup teatral la 
Puntual ens oferirà unes Escenes Teatrals d'obres de Rusiñol. 
 
Minyons de Terrassa Experience 20:30h Camí Fondo A4 
Endinsa't al món dels Minyons de Terrassa! Visita el casal burgès modernista, descobreix la 
filosofia de treball i participa a l'assaig de la colla. Tot acompanyat d'una degustació 
gastronòmica. Preu: 19,50€ i 12€ infants. Idioma: català. 
Informació i inscripció obligatòria: scomellas@arqueolitic.com 
Activitat accessible. Organitza: Minyons de Terrassa i Arqueolític. 
 
Vents de Ball 21:30h Plaça Vella A3 
Música i balls d'època. 
 
Cabaret Modernista 22:00h Raval de Montserrat A3 
Una producció de L'Embarral amb Alba Valldaura i Susana Bordería. Lloc: Societat Coral 
"Els Amics". Preu: 3€ 



 
DISSABTE 13 DE MAIG 
 
DURANT TOT EL DIA TROBARÀS... 
 
Exposició d'Auques de la Fira Modernista de Terrassa Tot el dia. Parc de Sant Jordi 
A1 
Auques amb les fotografies de Jaume Olivet, amb text de Jaume Aulet i dibuixos decoratius 
de Fernando Font de Gayá. Dissabte i diumenge durant l'horari de la Fira, a la galeria sud 
de la Masia Freixa. 
 
Portes obertes a l'antiga casa Baltasar Gorina Tot el dia. Passeig Comte d'Ègara A5 
Recreació d'un centre mèdic de 1900, en aquest habitatge burgés obra de Lluís Muncunill, 
seu de l'empresa ALERTAPREVENCIÓ. Horari: De 11 h  a 14 h i de 16 h a 20 h 
 
Carpa Creu Roja Tot el dia. Plaça Vella A3 
Estand promocional amb venda d'articles fets a mà pels voluntaris. Lloc: c/ Major. La Coral 
de Creu Roja farà actuacions durant el dia. Organitza: Creu Roja de Terrassa. 
 
Puja al trenet del 1900! De 10:00 a 13:30 i de 16:30 a 20h Rambla d’Ègara A2 
Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de Terrassa pujant al nostre trenet del 
1900 tot gaudint de la Fira El trenet farà un recorregut d'uns 25' aprox recordant la ruta de la 
llana a principis de segle i alguns dels principals vapors, magatzems i teatres.  A la Rambla 
d'Egara, davant DEL MNACTEC. Organitza: Servei de Turisme. Preu: 1€  
 
Portes obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís-Museu de Terrassa 10:00h 
Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h Salmerón,s/n  
Organitza: Museu de Terrassa 
 
Portes obertes a la Seu d'Ègara.Esglésies de Sant Pere-Museu de Terrassa 10:00h 
Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h Plaça del Rector Homs,s/n 
Organitza: Museu de Terrassa 
 
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa" 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 
18:00, 19:00h Parc de Sant Jordi A1 
La senyora Freixa us convida a la recepció que farà a l'arquitecte Lluís Muncunill que 
comptarà amb actuació d'un duet musical modernista i la representació d'un fragment de 
l'Auca del Sr. Esteve. Lloc: entrada al Parc de Sant Jordi (glorieta del Parc de Sant Jordi). 
(Places limitades, màxim 50 persones) Preu: 1€ 
 
Tómbola Filantròpica. A partir de 11:00h Plaça Vella A3 
Recreació de l’època. Terrassa Centre, Creu Roja de Terrassa 
 
Taverna "Els quatre gats" Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 



 
Recreació  del cafè "Els quatre gats" de Barcelona. Piscolabis a preus populars. 
Organitza: Associació Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Canjáyar. 
 
Odontologia a l'època modernista. A la Masia Freixa Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Organitza: Centre Dental Les Escoles 
 
Mostra de Comerç Tot el dia. Plaça del Progrès A7 
Mostra de comerç de les Entitats de Ca n'Aurell Comerç. Organitza: Ca n'Aurell Comerç 
 
Jardí bohemi al cor de la Rutlla Tot el dia. Plaça Vella A3 
Durant el dia hi hauran diferents activitats per petits i grans. C. de la Rutlla.                  
Organitza: Comerciants del Carrer de la Rutlla. 
 
Mercat Independència, oferta gastronòmica Tot el dia. Rambla d’Ègara A2 
Mercat Independència. Informació de l'activitat inclosa en "destacats". 
Organitza: Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència. 
 
Photocall steampunk Tot el dia. Camí Fondo A4  
Carpa davant de Landròmina. On tothom que vulgui podrà fer-se fotos, amb material a 
disposició de la gent que no tingui vestit d'època. De 11.00h a 14.00h i de 17.00h a 18.00h. 
Maquillatges tant d'època com d'ambientació retrofuturista a càrrec de Beaty Academy De 
11.00h a 14.00h. 
 
Associació Ullastrell Solidari Tot el dia. Rambla d’Ègara A2 
Estand promocional informatiu i artesania pròpia de la entitat.  
Organitza: Ullastrell Solidari. 
 
Recreació d'un campament dels Federins Tot el dia. Passeig Comte d'Ègara A5 
Organitzaran, dins del seu campament, un esmorzar típic de classe obrera: pa amb 
arengada i un glop de vi, per a tothom que vulgui tastar. A la tarda, tan del dissabte com del 
diumenge, tindran a l'espai del campament, una demostració de Jocs d'Estratègia amb la 
participació de la Llibreria Landròmina. 
 
Exposició: "Mostra de nus del 1900"  Tot el dia. Plaça Didó A2 
Us presentem una exposició mai vista abans a Terrassa! Una col·lecció privada de nus que 
es mostrarà a la Sala Muncunill. Raquel Gorina és la propietària de 21 fotografies d'una 
impressió molt específica que les cedeix per fer una exposició.De 11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Horari de la Sala Muncunill 
 
Recreació d'un campament dels Federins Tot el dia. Passeig Comte d'Ègara A5 
Organitzaran, dins del seu campament, un esmorzar típic de classe obrera: pa amb 
arengada i un glop de vi, per a tothom que vulgui tastar. A la tarda, tan del dissabte com del 



 
diumenge, tindran a l'espai del campament, una demostració de Jocs d'Estratègia amb la 
participació de la Llibreria Landròmina. 
 
Cal·ligrafia modernista Tot el dia. Camí Fondo A4 
Taller de cal·ligrafia modernista a càrrec de Keih Adams i alumnat del curs de Letering 
modernista ofert per l'entitat Amics de les Arts. Dies 13 i 14, en horari de la Fira. Preu: 1€  
 
L'Audio-signo-guia de la Masia Freixa Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Amb subtitulació i llengua de signes perquè les persones amb discapacitat auditiva puguin 
fer la visita a aquest edifici modernista de forma autònoma. En català, castellà i anglès. 
Visualitza-la a través de la pàgina web: http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/                    
Organitza: Servei de Turisme. 
 
Els sons del piano de mà! Tot el dia.  
Un piano de mà del segle XIX ens transportarà a l'època modernista i ambientarà amb les 
seves notes diferents espais de la Fira. Horari de dissabte: d'11 h a 13 h al Parc de Sant 
Jordi. Una hora a l'era i una altra hora a la zona dels xiprers. De 17:30 a 18:00 a la Rambla 
(Zara). De 18 a 18:30 a la Vella i de 18:30 a 21 al Parc 
 
Taller de dibuix per nens i nenes: Fes un vitrall amb el dibuix d'una professió! Tot el 
dia. c/ Major cantonada c/ Cisterna 
La XET (Xarxa Emprenedora Terrassa) ens explica: com i per què s'associaven les 
persones a l'època Modernista. Horari: d’11 a 14h i de 17 a 20:30h. 
 
TAR (SCJT)- Coro Vell. Representació i exposició de pintors. Tot el dia. Parc de Sant 
Jordi A1 
Al bell mig del Parc trobaràs una representació de pintors d'època i exposició de pintura. 
Organitza: Societat Coral Joventut Terrassenca. (Coro Vell) 
 
Taller de dibuix infantil Tot el dia. Camí Fondo A4 
Tots els nens que ho vulguin podran pintar i acolorir làmines amb dibuixos fets per l'autor 
terrassenc Dani Zar, amb imatges d'invents importants de l'època. De 12.00h a 13.00h i de 
17.00h a 18.00h. Tots s'emportaran un còmic gratis, i al finalitzar el taller, es farà un sorteig 
entre els nens participants. 
 
Fira de Ciutats Modernistes Tot el dia. Raval de Montserrat A3 
En aquest espai hi trobareu les parades de diferents ciutats i territoris que tenen patrimoni 
modernista. Consulteu les activitats programades.  
 
Taller infantil "Els imants màgics" Tot el dia. Raval de Montserrat A3 
Els més petits podran gaudir d'un taller d'imants inspirats amb les formes modernistes de 
Terrassa.  D'11:30 h a 14:00 i de 17:00 a 20:30h A la parada de Terrassa. Fira de Ciutats 



 
Modernistes Activitat dins de la Fira de ciutats Modernistes. Parada Terrassa Turisme. 
Organitza. Servei de Turisme. 
 
Taller infantil d'elaboració de pa de xocolata Tot el dia. Rambla d’Ègara A2 
Els nens podran donar forma a un panet de xocolata per desprès posar al forn d'una "cuina 
econòmica". Lloc: Portal de Sant Roc. 
 
Una moto picant i perduda...anirà buscant la casa d'en Rusiñol i el Cau Ferrat de 
Sitges! 11:00 i 17:00h 
Una família molt peculiar busca desesperadament cóm arribar a la casa de Santiago 
Rusiñol,El Cau Ferrat de Sitges, per tornar-li un quadre que es va deixar oblidat a la platja! 
dissabte d'11 a 14h i de 17h a 21h diumenge d'11 a 14h. 
 
Construcció de diorames d'escaiola Tot el dia. Plaça Vella A3 
Demostració i Tallers pràctics de construcció i pintura de diorama d'escaiola i modelatge de 
figures de fang. Lloc: C. Joan Coromines.                                                                                                         
Organitza: Agrupació de Pessebristes de Terrassa 
 
Associació a favor dels discapacitats OKA Tot el dia. Rambla Sud A2 
Estand promocional i informatiu de l'entitat amb activitats per als menuts i una tómbola de 
l'època modernista. 
Organitza : Associació La Oka 
 
Prou barreres! Demostració pirografia i manualitats Tot el dia. Rambla Sud A2 
Tallers demostratius de pirografia, exposició de quadres, ninots de fusta i manualitats 
diverses. 
Organitza: Dismifísics 
 
Portes obertes al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) A2 
Horari: de 10 a 14.30 h i de 16 a 21h Rambla d'Ègara, 270 
Taller d'il.lustració Tot el dia. Raval de Montserrat A3 
Taller on els infants podran conèixer la cartelleria i les il.lustracions modernistes. A càrerc 
d'il.lustradores manresanes. A la parada de Manresa. Fira de Ciutats Modernistes 
D’11 a 14 i de 17 a 21h 
 
Activitats infantils a l'estand Grup de Geganters de Terrassa Tot el dia. Raval de 
Montserrat A3 
Estand promocional de l'entitat amb activitats pels petits de la casa i exhibició dels Gegants 
Modernistes. Organitza : Grup de Geganters de Terrassa 
 
Demostració de l'elaboració dels vitralls dolços de Canet de Mar Tot el dia. Raval de 
Montserrat A3 



 
A la parada de Canet, tresor de Domènec i Montaner. Fira de Ciutats Modernistes. A càrrec 
de Pastisseria Campassol de Canet. 
 
El·laboració de productes artesanals en directe! Tot el dia.  Camí Fondo A4 
Elaboració de productes artesanal fets de forma tradicional en directe davant de la botiga. 
 
Animacions teatralitzades sobre el procés de fabricació dels teixits de llana i les 
relacions entre obrers i amos a les antigues fàbriques tèxtils Tot el dia. A3 
A la parada del mNACTEC. Fira de Ciutats Modernistes. Informació i materials de difusió del 
mNACTEC i de les seves seus. 
 
Pitonisa Maestra Xela Lozano Tot el dia. Camí Fondo A5 
Clarividència i Canalització a càrrec de la Pitonisa Maestra Xela Lozano. Estarà situada a la 
zona de Camí Fondo. Preu: 5€ 
 
Tastets - degustacions de Terrassa Gastronòmica Tot el dia. Pl Salvador Espriu A3 
La Terrassa modernista de Terrassa Gastronòmica. Exposició i degustació dels productes 
seleccionats de la nostra "cistella". Preu: 1,50€  
 
Tallers infantils i tómbola solidària Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1  
Estand promocional informatiu de l'entitat, amb tómbola solidaria, tallers participatius i 
animació infantil, jocs populars d'abans. Organitza: Associació de professionals i pares pro-
autisme Terrassa-Ullastrell (TEacció) 
 
La bicicleta, un vehicle del passat amb molt de futur a la ciutat Tot el dia. Rambla 
d'Ègara A2 
Exposició de bicicletes antigues, on hi haurà una rèplica de velocípede de l'any 1862. Els 
visitants podran fer-se fotos amb les bicicletes i endur-se postals i xapes de cartells ciclistes 
modernistes. 
 
Taller ciutadà de Fupar Tot el dia. Plaça Vella A3 
Vina a gaudir de l'espai de taller ciutadà gratuït i l’espai de venta simbòlica del Ram 
Modernista. 
 
Demana la teva pintura modernista! Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
El Sr. Font de Gayà pintarà i dibuixarà preciosos quadres modernistes! Dissabte i diumenge. 
Horari d'11h a 14h i de 17h a 20h 
 
Tallers per a petits i grans de pintura-Coro Vell Tot el dia. Vapor Gran A6  
Tallers per a petits i grans de pintura. A càrrec de Coro Vell. De 11.00 h a 20.00 h. 
 
Jocs Visuals-Tallers infantils Tot el dia. Vapor Gran A6 
Tallers infantils. De 11.00 h a 20.00 h. Organitza: Optipolis 



 
 
Taller infantil amb exposició de cinema de l'època Tot el dia. Vapor Gran A6 
Parada d'exposició de cinema de l'època. A càrrec de Coro Vell. De 11.00 h a 20.00 h. 
 
Associació Catalana Afectats Fibromialgia Tot el dia. Rambla d’Ègara A2 
Estand de l'entitat. Donaran informació i venda de productes fets pels membres de l'entitat. 
Lloc : Portal de San Roc. 
 
Visita teatralitzada "1909. Un passeig per la fàbrica" 12:00, 13:00, 18:30 i 19:30h 
Rambla d’Ègara A2 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Espai d'exposició -La 
Fàbrica Tèxtil- Rambla d'Ègara, 270.  Places limitades, es recomana fer reserva a 
www.mnactec.cat. Preu: 1€ 
 
Taller infantil d'estampació i confección Tot el dia. Rambla d’Ègara A2 
Els nens podran estampar en tela per a desprès confeccionar un coixí.                                     
Lloc: Portal de San Roc. 
 
Estand Drac de Terrassa Tot el dia. Plaça del Progrès A7 
Estand promocional de l'entitat, amb animació musical i l'exhibició del Drac de Terrassa i 
Drac Infantil. 
 
Park’Art Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Treballs de pintura i escultura modernista al Parc. 
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals - Grup Artistes Plàstics 
 
Juga amb les arts marcials! Tot el dia. Camí Fondo A4 
Juga a diferents jocs amb la disciplina de les arts marcials 
 
Asociación Hermandad Andaluza de San José de Abrucena i Asociación Cultural  
Tijoleña Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1. Estand promocional de les entitats amb motius 
culinaris. Demostració d'ofici de l'espart i cistelleria i música de violoncel. 
Organitza: Associació Hermandad Andaluza de San José de Abrucena 
 
Puntaires Tot el dia. C. Joan Coromines A3 
 Demostració relacionada amb els teixits de l'època.  
 Organitza: Associació de Puntaires de Terrassa 
 
Portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera-Museu de Terrassa. Tot el dia. 
Camí Fondo A4 
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h 
 
Portes Obertes a l’antiga Casa Jacint Bosch Tot el dia c. del Teatre A4 



 
Exemple de residència burgesa transformada pels innumerables usos al llarg dels anys. 
Actual seu dels Minyons de Terrassa. Horari: d'11 a 23 h Lloc: carrer del Teatre, 4-6 
Organitza: Minyons de Terrassa 
 
Estand Drac de Terrassa Tot el dia. Plaça del Progrès A7 
Estand promocional de l'entitat, amb animació musical i l'exhibició del Drac de Terrassa i 
Drac Infantil. 
 
L’Audioguia “Modernisme Industrial a Terrassa” Tot el dia  
Et convidem a realitzar la ruta del modernisme industrial de Terrassa de forma lliure i 
autoguiada! Podeu seguir-la en català, castellà o anglès. 
Descarrega't l'aplicació gratuïtament, en format MP3, al teu mòbil a través de la pàgina web: 
http://visitaterrassa.cat/audioguia/ 
Organitza: Servei de Turisme. 
 

DURANT EL MATI 
 
Portes obertes a l’antic Magatzem Pasqual Sala. Magatzem Pasqual Sala (CECOT) A4. 
Edifici de caràcter monumental i sumptuós, actualment seu de la CECOT. Interiorment 
destaca el gran espai central de la cúpula octogonal. Entrada lliure. 
 De 9h a 14 h. al c. Sant Pau. Organitza: CECOT 
 
Portes obertes al Centre de Documentació i Museu Tèxtil. C.Salmerón A5  
De 10 a 14h. Organitza: Centre de Documentació i Museu Tèxtil. 
 
Partit d'handbol al vell estil, d'11 jugadors entre el Club Handbol Ègara i Handbol 
Terrassa.  A les 10h a l’Estadi Olímpic, c/dels Jocs, s/n. 
 
Portes Obertes a l'església modernista de Torrebonica 10:00h. Torrebonica 
Aprofiteu la Fira per acostar-vos a Torrebonica: podreu gaudir de l'entorn verd i visitar 
l'església Ntra. Sra. de Montserrat d'estil modernista tardà. Si encara no l'heu vist, us 
sorprendrà! Lloc: Mas Viver de Torrebonica - Ctra. N-150, Km.15,7, a 300 m Jornada de 
portes obertes: de 10 a 14h. Organitza: Fundació Sant Llàtzer de Terrassa 
 
Exposició de patrons de paper de l'època modernista 10:00h Camí Fondo A4 
Exposició de patrons de paper de l'època modernista. Horari de 10:00 a 13:00. 
 
Taller de fruites i verdures per a nens 10:00h Camí Fondo A4 
Taller de fruites i verdures per a nens on faran diverses figures. Horari de 10:00 a 14:00 
Organitza: Fruiteria El Cistell de la Patricia 
 
Exposició patrons de paper de l'època modernista 10:00h Camí Fondo A4 
Exposició de patrons de paper de l'època modernista. Horari de 10:00 a 13:00. 



 
 
 
Recreació d'una aula i un pati de l'època 10:00h. C/ de la Rutlla A3 
Tallers de jocs modernistes de l'època: taller de bigotis, barrets, puzzles, xanques i bitlles.  
Taller de fotografies modernistes. Exposició dels treballs fets pels alumnes. Entrada c/ de la 
Rutlla. Organitza: Escola Vedruna Vall 
 
Trobada de col-leccionistes de plaques de cava de la Fira Modernista 10:00h Plaça 
Vella A3 
15a. Trobada d'Intercanvi de plaques de cava. 
Placa cava especial cartell Fira Modernista 2017. Col.labora: Caves "El Celler Vell" 
Organitza: Café Teatre 
 
Concert d'inici de la XV Fira Modernista 10:30h Raval de Montserrat A3 
Obertura dels actes de dissabte, amb un concert de l'EMM-Conservatori Municipal de 
Música de Terrassa. Grup de saxos.  Lloc : Atri de l’Ajuntament. Organitza: Escola Municipal 
de Música - Conservatori de Terrassa 
 
Taller de galetes 10:30, 11:00 i 11:30 Vapor Gran A6 
Taller de galetes. A càrrec de Son Cuquis 
 
Visita guiada a l’Escola Industrial 10:30h. Escola Industrial (EET-UPC) c. de Colom, 1 
A5 Transporta't al 1904 i descobreix les arts decoratives que amaga l'antic Palau 
d'Indústries: les pintures murals de Pere Viver, el vitrall amb l'al·legoria de la indústria...  
Lloc: carrer de Colom, 1 (Places limitades, màxim 50 persones). 
Organitza: Servei de Turisme. 1€.  
 
Vine al cinema ... de fa 100 anys! 10:30h Passeig Comte d’Ègara A5 
Passi de curtmetratges de cinema mut de principis del segle XX, produïts per Segundo 
Chomon, el cineasta espanyol més internacional del moment. A la Sala d'actes del CDMT 
de les 10,30 fins a les 13,30 h. Col·labora la Federació catalana de Cineclubs i - Filmoteca 
de Catalunya 
 
Guarneix un barret modernista amb kit 10:30h  Passeig Comte d'Ègara A5 
Taller per a decorar un barret d'estil modernista a partir d'un kit que conté teixits, cintes i 
altres materials tèxtils. Es fa al CDMT C/ Salmerón 25. El preu inclou el kit i també la base 
del barret. Preu: 20€ 
 
Taller de maquillatge "Pinta Magika" 10:30h Camí Fondo A4 
Taller de maquillatge modernista infantil "Pinta Magika". Horari de 10:30 a 13:30 
 
L'ofici de neuler, Patrimoni de Mataró 10:30h Raval de Montserrat A3 



 
Un mestre neuler anirà ensenyant l'elaboració a mà de les neules, amb diferents tècniques i 
gustos. A càrrec de "Casa Graupera", mestres neulers des de 1895. A la parada de Mataró. 
 
Passsejada per les voltes de la teulada del mNACTEC 10:30 11:30 i 12:30 Rambla 
d’Ègara A2 
Visita guiada a les voltes del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 
Rambla d'Ègara,270 Places limitades, es recomana fer reserva a www.mnactec.cat                
Preu: 1€ 
 
Demostració d'un tren elèctric Payà (anys 40-50 del segle passat) i d'una locomotora 
de vapor viu en ple funcionament. 11:00h Rambla d’Ègara A2 
A càrrec del Club Ferroviari de Terrassa. Al Pati del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC). Horari: de 11 a 14 i de 16 a 20h. Organitza: Club Ferroviari de 
Terrassa. 
 
Visita al  Taller de restauració de peces modernistas 11:00 i 12:00h  Passeig Comte 
d’Ègara A5 
Visita guiada al taller on es restauren peces modernistes del CDMT C/ Salmeron 25 
 
Espectacle de marionetes modernistes: "Poti-poti a Can Esteve. A partir de 11:00h 
Plaça Vella A3  
Titelles de l'època de Santiago Rusiñol per a petits i grans, a càrrec de la Companyia 
Xayovilanda. 
 
Espectacle de marionetes modernistes: "Poti-poti a Can Esteve. A partir de 11:00h 
Plaça Vella A3 
Titelles de l'època de Santiago Rusiñol per a petits i grans, a càrrec de la Companyia 
Xayovilanda. Lloc: Pl. Torre del Palau 
 
Escenificacions quotidianes de diferents personatges, a principis de segle XX, a la 
Masia Freixa . A partir de 11:00h Parc de Sant Jordi A1 
Entra i tafaneja els racons de la Masia Freixa. Petits quadres dramatitzats. Serà Curiós! T'hi 
esperem. Horari: d'11 a 13h i de 17h a 19h 
Organitza: Servei de Turisme de l'Ajuntament. 
 
Descobreix com brillen les voltes de la Masia Freixa 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 i 13:00h 
Parc de Sant Jordi A1 
Pugeu a la part alta de la Masia Freixa i contempleu l'excepcional panoràmica del Parc de 
Sant Jordi i la singularitat de la coberta   després de la restauración 
Lloc: Parc de Sant Jordi - entrada porta de servei de la Masia Freixa. (Places limitades, 
màxim 30 persones). 
Organitza: Servei de Turisme  
 



 
Les Escales Musicals. A partir de 11:00h Vapor Gran A6 
Espai de jocs i percussió per als més petits on es fusionen la diversió i la música. Lloc: 
Passeig del Vapor Gran. 
 
Jocs Tronats. A partir de 11:00h Vapor Gran A6 
Jocs diferents per a nens de totes les edats que recorden els enginys d'altres temps.                 
Lloc : Passeig del Vapor Gran. 
 
Visita guiada a l'espai modernista de l'exposició Retalls d'ahir i d'avui 11:00 i 12:00h. 
Passeig Comte d’Ègara A5 
Visita guiada a l'espai modernista renovat de l'exposició "Retalls d'ahir i d'avui". 
 
Ruta "De la Fàbrica al Magatzem" 11:00h. Rambla d’Ègara A2 
Descobreix el paisatge d'aquelles antigues fàbriques i magatzems de l'actual patrimoni 
industrial: Vapor Aymerich, Amat i Jover, Fàbrica i Magatzem Marcet i Poal, Vapor Ventalló, 
Magatzem Torras... Lloc: Rambla d'Ègara, 270 (places limitades, màxim 50 persones). 
 
La Llanterna Màgica. A partir de 11:00h Passeig Comte d’Ègara A5 
Recreació en clau d'humor de l'ambient màgic del circ antic amb les projeccions de la 
Llanterna Màgica, un instrument del segle XIX anterior a l'aparició del cinema. Preu: 1€. 
 
Tallers infantils participatius i d'oficis. A partir de 11:00h Parc de Sant Jordi A1 
Tallers per als més menuts: feltre, trencadís, seda, ceràmica... i mostra d'oficis: forja, 
picapedrer, llauner, vidre bufat 
 
Taller resposteria artesanal sense gluten i lactosa 11:00h Camí Fondo A4 
Taller per a petits i grans de reposteria artesanal sense gluten ni lactosa. Anem a menjar sa! 
 
Farcell de Jocs Tradicionals. A partir de 11:00h Passeig Comte d'Ègara A5 
Jocs de fusta per jugar a taula i a terra com els que jugaven els nostres avis; bitlles, corda, 
billars, xanques, laberints, la xarranca... i molts més! Lloc : Carrer Font Vella 
 
Apunts Modernistes, al Parc de Desinfecció 11:00h  
Sessions de dibuix del natural per adults , a càrrec de professorat de l'Escola Munciicpal 
d'Art i Diisseny al Parc de Desinfecció. Lloc: Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa 
Organitza: Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa. 
 
Cantada de Caramelles 11:15 Mercat de la Independència A3 
Cantada de Caramelles, 11:15 a l'interior del Mercat de la Independència. 11:45 al balcó de 
l'antiga Confiteria Carné (actual Farmàcia Albiñana.Llic: Jordi del Cacho. A càrrec de les 
corals Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca. a càrrec de les corals 
Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca. 



 
Organitza: Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell), Coral Orfeó Joventut 
Terrassenca de la SCJT, Coral Rossinyol 
 
Al Vapor Ros hi ha mala peça al Teler 11:30, 13:00 Vapor Gran A6 
Escenificació de la vida quotidiana al Vapor i dels  conflictes laborals a la indústria tèxtil  del 
1911 
 
Ballada de peces tradicionals 11:30  Pl. Vella A3 
Ballada de peces tradicionals de petit format a la Pl. Vella. 
Organitza: Esbart Egarenc 
 
Visita l’Ajuntament de Terrassa! A partir de les 11:30h Atri de l’Ajuntament A3 
Deixa't guiar pel vestíbul, l'escala monumental, el Saló de Plens i el despatx de l'alcalde. 
Lloc: Raval de Montserrat, 14 (Places limitades, màxim 50 persones). 
A les 11:30 a les 12:00 a les 12:30. Organitza: Servei de Turisme 1€ 
 
Ruta guiada "Amb Rusiñol del Principal al Retiro" 11:30 Camí Fondo A4 
Recorre els emplaçaments dels antics teatres de la ciutat (Teatre Principal i Teatre del 
Retiro) a través de l'obra de Santiago Rusiñol, un dels autors més destacats de la bohemia 
modernista catalana. Lloc: antic Magatzem Pasqual Sala - carrer de Sant Pau, 6. (Places 
limitades, màxim 50 persones). En finalitzar la visita guiada, degustació gratuïta, gentilesa 
de VERMUT de REUS. Preu: 1€. Organitza: Servei de Turisme. 
 
Gelicadabra Magic Show itinerante 11:30h Passeig Comte d’Ègara A5 
Espectacle itinerant amb molt d'humor i màgia. Circularà pel passeig comte d'Egara i carrers 
del centre. 
 
Gelicadabra Magic Show itinerante 11:30 Passeig Comte d’Ègara A5 
Espectacle itinerant amb molt d'humor i màgia. Circularà pel passeig comte d'Egara i carrers 
del centre. 
 
Taller familiar "Els colors de Santiago Rusiñol", a càrrec dels Museus de Sitges. A 
partir de 11:30h Raval de Montserrat A3 
A l'estand dels Museus de Sitges. 
 
Comitiva Antic Poble de Sant Pere 11:30h Raval de Montserrat A3 
Arribada de la comitiva en representació de l'antic Poble de Sant Pere al Raval de 
Montserrat. Desfilaran amb els Gegants de l'Antic Poble de Sant Pere: Salvador Navarro i 
Josep Mª Sarran. Organitza: Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere. 
 
Ruta guiada infantil: "Na Teranyines a escena" 12:00h Plaça Dido A2 
Na Teranyines és una aranya obrera centenària! Coneix tots els secrets del teixit de la llana. 
Acompanya-la en el seu viatge en el temps i descobriràs com era la Terrassa industrial de fa 



 
100 anys. Lloc: Quadra de la fàbrica Izard (Sala Muncunill) - Pl. Didó, 3 
Activitat per nens i nenes de 3 a 7 anys (aquests han d'anar acompanyats d'un adult). 
(Places limitades, màxim  de 40 persones). Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme. 
 
Exposició obres pictòriques Santiago Rusiñol 12:00h Vapor Gran A6 
Inauguració de la exposició de les obres pictòriques més emblemàtiques de Santiago 
Rusiñol i de llibres de la seva obra literària. Lloc: Ateneu Terrasenc. 
 
Combo Folk 12:00h Plaça Vella A3 
Danses i cançons modernistes sota la direcció d'Aleix Puig i Gregori Ferrer.                          
Organitza : Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa. 
 
Fa bona fila! Tapa-tastet de cigró menut del Vallès amb botifarra Terregada 12:00h, a 
la Pl. Salvador Espriu Raval de Montserrat A3 
A la Terrassa Modernista de la Pl. Salvador Espriu. Preu: 1,5€. 
 
La Padrina Roseta saluda des del jardí al seu estimat amic jardiner-poeta Santiago 
Rusiñol 12:00h Parc de Sant Jordi A1 
La padrina Roseta, celebra la seva Festa Modernista en honor al seu vell amic Santiago 
Rusiñol i recorda les seves paraules des del jardí: “Els jardins son el paisatge posat en vers, 
(...) els jardins. Organitza: Associació de Veïns de ca N'Aurell, Amics del Parc de Sant jordi. 
Amb la col·laboració del Grup de Geganters de Terrassai l'Esbart Egarenc del Social. 
 
Actuació de la Pianola Novaiorquesa, a càrrec de Pep Domènech. A la terrassa 
modernista de la Plaça Salvador Espriu. A partir de les 12:00h Raval de Montserrat A3  
De les 12 a les 15 h i de les 19 a les 22 h 
 
Gelicadabra Magic Show itinerante. A partir de 12:00 (Vapor Gran A6) 12:30 (Raval de 
Montserrat) 13:00 (Rambla d’Ègara A2) 13:30 (Parc de Sant Jordi A1)  
12:00 Vapor Gran, 12:30 Atri de l'Ajuntament, 13:00 Pl Anselm Clavé, 13:30 Era Parc de 
Sant Jordi, 17:30 Vapor Gran, 17:45 Plaça Vella, 18:15 C. Camí Fondo, 19:00 Pl Enric 
Granados. Circularà pel passeig comte d'Egara i carrers del centre. 
 
Taller de flors de paper 12:00 Raval de Montserrat A3 
Taller infantil. A càrrec del Museu d’Art de Cerdanyola. Fira de Ciutats Modernistes. 
 
Què és el Steampunk-Retrofuturisme? 12:00 Camí Fondo A4 
Conferència sobre el moviment Steampunk-Retrofuturisme. 
 
Visita guiada als edificis modernistas 12:00h Camí Fondo A4 
Visita guiada als diferents edificis modernistes de la zona Camí Fondo-Placeta Saragossa-
C. del Nord. 
 



 
Ballada de peces tradicionals 12:00  Quadra del Vapor Ventalló A4 
Ballada de peces tradicionals de petit format al Vapor Ventalló. 
Organitza: Esbart Egarenc 
 
Fes la teva galeta! 12:00 Camí Fondo A4 
Taller infantil on es faran galetes fent els nens tot el procés. Horari Dissabte i Diumenge de 
12:00 a 13:30. 
 
Taller  "Fem un saquet d’olor!" 12:00h Raval de Montserrat A3 
Taller familiar per fer un saquet d’olor, amb plantes aromàtiques i medicinals.  A la parada 
del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu. Fira de Ciutats Modernistes. 
 
Passeig per la història de la Casa Jacint Bosch 12:00h. Casa Jacint Bosch A4  
Un membre de l'entitat us guiarà per les dependències d'aquesta antiga residència burgesa 
explicant-vos la seva història, els diferents usos... 
C. del Teatre, 4-6. Degustació gratuïta, gentilesa de VERMUT de REUS, a tots els 
assistents a la visita guiada. Organitza: Minyons de Terrassa 
 
Visita guiada a l’antic Magatzem Pasqual Sala 12:00h. Magatzem Pasqual Sala 
(CECOT) A4  Símbol de la industrialització local i actual seu de la CECOT, al seu interior es 
podrà visitar el vestíbul, la gran cúpula de vidre, el despatx de Presidència, la Sala de 
Juntes, la Sala d'Actes... c/Sant Pau, 6. Organitza: CECOT 
 
Teatre en anglès per a nens i nenes amb KIDS&US! 12:00, 12:45 i 13:30h Raval de 
Montserrat A3 
L'escola d'anglès Kids&Us us convida al teatre, 100% en anglès! 
 
Degustació de vermut de Reus 12:00 Raval de Montserrat A3 
A la parada de Reus-Modernisme i Gaudí Fira de Ciutats Modernistes                                        
(Raval de Montserrat). 
 
Casament i ball d'època 12:00 Pl Enric Granados A2 
Recreació d'un casament modernista a la Glorieta (Pl. d'Enric Granados - Rambla) 
Organitza: La Llanterna. 
 
Cantada de Caramelles 12:15 Casa Alegre de Sagrera A4 
Cantada de Caramelles, al balcó de la Casa Alegre de Sagrera, a càrrec de les corals 
Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. C.Font Vella, 29 
Organitza: Coral Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. 
 
Visita guiada a l’antic Círcol Egarenc i Hotel Peninsular 12:30h. Círcol Egarenc A4 
Visita d'un dels llocs de trobada de la burgesia i on s'allotjaven i celebraven festes i activitats 
culturals, tot descobrint les arts aplicades que encara es conserven. Lloc: carrer de Sant 



 
Pere, 46 1a planta. Degustació gratuïta, gentilesa de VERMUT de REUS, a tots els 
assistents a la visita guiada. Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals. 
 
Concert de música modernista 12:30h Plaça Vella A3 
Els alumnes del CEM i del Conservatori de Granollers ens oferiran un concert de peces 
musicals modernistes. Lloc: Casa Alegre de Sagrera. Organitza: CEM Escola de Música. 
 
Ballada de peces tradicionals 12:45 Parc de Sant Jordi A1 
Ballada de peces tradicionals de petit format a l'Era de la Masia Freixa, al Parc de Sant 
Jordi. Organitza: Esbart Egarenc 
 
Cantada de Caramelles 12:45 Casa Sastre d'Olesa A4 
Cantada de Ceramelles, al balcó de Cal Sastre d'Olesa, a càrrec de les corals Rossinyol, 
Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. La Rasa, 5 
Organitza:  Coral Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. 
 
Visita guiada per alumnes a l'escola Airina 12:45 Camí Fondo A4 
Visita guiada per alumnes a l'edifici de l'escola Airina al C/ del Nord. 
 
1er Pícnic Modernista al Parc de Vallparadís 13:00h  
Lloc: Parc de Vall Paradís. 
 
El Ferrocarril de Vallparadis del Club Ferroviari Terrassa es posa en marxa durant el 
1r Pícnic Modernista de Terrassa 13:00h Parc de Vallparadis A5 
Veniu i pugeu al Ferrocarril de Vallparadís que estarà funcionant durant el 1r Pícnic 
Modernista! de 13h a 17h gaudeix tot l'ambient d'època! Preu: 1€.                                       
Organitza: Club Ferroviari de Terrassa 
 
Desfilada de Moda Modernista al Parc de Vallparadís dins l'àmbit del 1r Pícnic 
Modernista de Terrassa 13:00 Parc de Vallparadis A5 
Vine a veure la Desfilada de Moda modernista amb vestits i complements confeccionats per 
les alumnes de les diverses edicions del “Curs d’indumentària modernista” del Museu Tèxtil. 
Organitza: Centre Documentació i Museu Tèxtil. 
 
Cantada de Caramelles 13:00 Magatzem Joaquim Alegre (Arxiu Tobella) A4 
Cantada de Caramelles, al balcó de l'antic Magatzem Joaquim Alegre actual Arxiu Tobella , 
a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. Placeta 
Saragossa, 2 
Organitza: Coral Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. 
 
Ballada de peces tradicionals 13:30h Raval de Montserrat A3 
Ballada de peces tradicionals de petit format al Raval de Montserrat, davant l'Ajuntament. 
Organitza : Esbart Egarenc 



 
 
Recepció a l'Ajuntament i recital operístic dels artistes Giovanni Martinelli, Lali 
Duchamps i Josep Anselm Clavé 13:30h Raval de Montserrat A3 
Un duo de cantants d'òpera de fama internacional acompanyats per l'eminent Josep Anselm 
Clavé són rebuts per les autoritats de la ciutat al Saló de Plens i oferiran un recital operístic i 
coral. Lloc : Ajuntament de Terrassa. Al Saló de Plens de l'Ajuntament. 

 
Exhibició de Sabre militar i Floret clàssic al Parc de Vallparadís dins l'àmbit del 1r 
Pícnic Modernista de Terrasa. 14:30h Parc de Vallparadís A5 
No us perdeu l'exhibició  de Sabre en context militar i de dol i de Floret clàssic que ens 
oferirà  CEO Sala Duo Bellum, dins del programa d'activitats del 1r Picnic Modernista. Lloc: 
CEO Sala Duo Bellum Organitza: Associació Catalana d'Esgrima Antiga 
 
Actuació musical amb el grup Se’n Fa Una que farà ballar a grans i petits, al Parc de 
Vallparadís, dins l'àmbit del 1r Pícnic Modernista de Terrassa. 15:30h Parc de 
Vallparadis A5 
Vesteix-te d'època, prepara't un pícnic i vine a ballar amb el grup Se'n Fa Una al Parc de 
Vallparadís. Petits i grans gaudireu d'un ambient d'època en un entorn formidable. 
 

DURANT LA TARDA 
 
Projecció de cinema Mut "La consulta del Doctor Forcadell", al Cinema Catalunya 
16:30 Camí Fondo A4 
Producció de la Festa del Mercat d'Amposta. Al Cinema Catalunya(Carrer Sant Pere,9) 
 
Vine al Parc de Desinfecció! 16:30 i 17:00 
Aprofita l' oportunitat per visitar aquest edifici, d’estètica original, dissenyat per l' arquitecte 
Josep Maria Coll i Bacardí, on es combina la funcionalitat amb l'art. Lloc: Carrer de Calderón 
de la Barca, 4 / carretera d'Olesa de Montserrat (Places limitades, màxim 40 persones). 
Organitza: Servei de Turisme.  
 
Venda de duros a quatre pessetes 16:45h Vapor Gran  
L'Ateneu Terrassenc canviarà duros a quatres pessetes entre els assistents a la tertúlia.                        
Lloc : Ateneu Terrassenc 
 
Taller familiar "Els colors de Santiago Rusiñol", a càrrec dels Museus de Sitges. A 
partir de 17:00h Raval de Montserrat A3 
A l'estand dels Museus de Sitges. 
 
Al Vapor Ros hi ha mala peça al Teler 17:00 i 19:00h Vapor Gran A6 
Escenificació de la vida quotidiana al Vapor i dels  conflictes laborals a la indústria tèxtil  del 
1911 
 



 
Escenificacions quotidianes de diferents personatges, a principis de segle XX, a la 
Masia Freixa . A partir de 17:00h Parc de Sant Jordi A1 
Entra i tafaneja els racons de la Masia Freixa. Petits quadres dramatitzats. Serà Curiós! T'hi 
esperem. Horari: d'11 a 13h i de 17h a 19h 
Organitza: Servei de Turisme de l'Ajuntament. 
 
Taller "Fem un saquet d’olor!" 17:00h Raval de Montserrat A3 
Taller familiar per fer un saquet d’olor, amb plantes aromàtiques i medicinals.  A la parada 
del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu. Fira de Ciutats Modernistes 
 
Farcell de Jocs Tradicionals. A partir de 17:00h Passeig Comte d'Ègara A5 
Jocs de fusta per jugar a taula i a terra com els que jugaven els nostres avis; bitlles, corda, 
billars, xanques, laberints, la xarranca... i molts més! Lloc : Carrer Font Vella 
 
La Llanterna Màgica. A partir de 17:00h Passeig Comte d’Ègara A5 
Recreació en clau d'humor de l'ambient màgic del circ antic amb les projeccions de la 
Llanterna Màgica, un instrument del segle XIX anterior a l'aparició del cinema. Preu: 1€. 
 
Les Escales Musicals. A partir de 17:00h Vapor Gran A6 
Espai de jocs i percussió per als més petits on es fusionen la diversió i la música. Lloc: 
Passeig del Vapor Gran 
 
Tallers infantils participatius i d'oficis. A partir de 17:00h Parc de Sant Jordi A1 
Tallers per als més menuts: feltre, trencadís, seda, ceràmica... i mostra d'oficis: forja, 
picapedrer, llauner, vidre bufat 
 
Viatge musical per la Terrassa Modernista 17:00h Passeig A6 
Concert d'alumnes de piano i grups de cambra. Lloc: Casa Alegre de Sagrera 
Organitza: Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa. 
 
Disfruta de la música de piano en viu. Gipsy Nur Project. 17:00 Camí Fondo   
Música francesa en directe amb piano. 
 
Taller Qui vol un Rusiñol? 17:00 Raval de Montserrat A3 
El Museu de Terrassa vol donar a conèixer l'obra de Santiago Rusiñol gràcies a una 
manualitat plena de color.  
 
Jocs Tronats. A partir de 17:00h Vapor Gran A6 
Jocs diferents per a nens de totes les edats que recorden els enginys d'altres temps.                 
Lloc : Passeig del Vapor Gran. 
 
Fakir Vaxi Màgic 17:00h. Rambla Sud A2 



 
Busqueu al Fakir i viatgeu al temps del risc i el perill, al temps de la fantasia més 
modernista. El trobareu a l'alçada del c/ de la Goleta. Organitza: Vaxi Màgic. 
 
Descobreix com brillen les voltes de la Masia Freixa a les 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 i 
19:00 Parc de Sant Jordi A1 
Pugeu a la part alta de la Masia Freixa i contempleu l'excepcional panoràmica del Parc de 
Sant Jordi i la singularitat de la coberta   després de la restauración 
Lloc: Parc de Sant Jordi - entrada porta de servei de la Masia Freixa. (Places limitades, 
màxim 30 persones). 
Organitza: Servei de Turisme  
 
Visita a la Casa Josep Mª Coll i Bacardí 17:00h. Casa Josep Mª Coll i Bacardí 
(Baumann) A5 Una visita guiada que et farà conèixer l'edifici que Coll i Bacardí va construir 
com a residència familiar i on destaquen els paviments hidràulics, les arts aplicades i les 
vistes des de la terrassa.  Lloc: avinguda de Jacquard, 1 (Casa Baumann) (Places limitades, 
màxim 50 persones). Organitza: Servei de Turisme. 1€. 
 
L'entorn industrial de Santiago Rusiñol, a càrrec de Vinyet Panyella, Directora-gerent 
dels Museus de Sitges 17h Rambla d’Ègara A2 
Al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
  
Visita guiada al Teatre Principal i trobada amb el Sr Rusiñol 17:15, 18:00, 19:45 i 
20:30h Camí Fondo A4 
Voleu saber com era el Teatre Principal? Veniu a visitar aquest edifici de 1857 i remodelat el 
1911 que conserva un ampli repertori modernista (mosaics, vitralls...) i trobeu-vos amb el Sr 
Rusiñol! Lloc: Plaça de Maragall, 4 (places limitades, màxim 50 persones). Dissabte 13 a les 
17.15 h: visita accessible en Llengua de Signes Catalana. Preu: 1€. Organitza: Servei de 

Turisme.  
 
Ballada Amunt i Crits A partir de les 17:15h. Parc de Sant Jordi A1 
Ballada de sardanes sortint en comitiva des del Parc de Sant Jordi, amb vestits d’època. 
A les 17.00 Parc de Sant Jordi, 17.10 Plaça del Progrés, a les 17.20 Rambla Sud, a les 
17.30 Raval de Montserrat, a les 17.40 Jardins Casa Alegre de Sagrera i a les 17.50 Plaça 
Vella. Organitza: Agrupació Sardanista Amunt i Crits.  
 
Espectacle de marionetes modernistes: "Poti-poti a Can Esteve. A partir de 17:30h 
Plaça Vella A3  
Titelles de l'època de Santiago Rusiñol per a petits i grans, a càrrec de la Companyia 
Xayovilanda. 
 
Una tarda al Casino 17:30, 18:30, 19:30 i 20:30h. Passeig Comte d’Ègara 
Escenificació d'uns 30' on l'espectador quedarà submergit en l'ambient social terrassenc de 
principis del segle XX. Al pati del Gran Casino ( actual Abacus). 



 
Lloc: c. Font Vella, 72-78  
Organitza: Centre Cultural El Social, El Social Teatre i l'Esbart Egarenc del Social. Passis a 
les 17:30h., 18:30h., 19:30h. i 20:30h. 
 
Ballada de peces tradicionals 17:30h Raval de Montserrat A3 
Ballada de peces tradicionals de petit format al Raval de Montserrat, davant l'Ajuntament. 
Organitza : Esbart Egarenc 
 
Espectacle de marionetes modernistes: "Poti-poti a Can Esteve. A partir de 17:30h 
Plaça Vella A3 
Titelles de l'època de Santiago Rusiñol per a petits i grans, a càrrec de la Companyia 
Xayovilanda. Lloc: Pl. Torre del Palau 
 
Concert itinerant de violí a càrrec del alumnes d'Airina 17:30h Camí Fondo A4 
Actuació itinerant de concert amb violí a càrrer dels alumnes de l'escola Airina 
 
Gelicadabra Magic Show itinerante. A partir de 17:30 (Vapor Gran A6) 17:45 (Plaça 
Vella A3) 18:15 (Camí Fondo A4) 19:00 (Rambla d’Ègara A2) 
12:00 Vapor Gran, 12:30 Atri de l'Ajuntament, 13:00 Pl Anselm Clavé, 13:30 Era Parc de 
Sant Jordi, 17:30 Vapor Gran, 17:45 Plaça Vella, 18:15 C. Camí Fondo, 19:00 Pl Enric 
Granados. Circularà pel passeig comte d'Egara i carrers del centre. 
 
Cercavila Drac Baluk Astharot i Diables de Ca N'Aurell 17:50 i 18:30h Plaça del 
Progrès A7 
Recreació històrica d'un ball de diables en una cercavila pels carrers de la ciutat. 
Itinerari 17:50h : Pl.del Progrés, c/Gutemberg, Portal de Sant Roc, c/Major, c/Unió, c/ Joan 
Corominas, c/Cremat, Raval de Montserrat. Itinerari: 18:30h Pl. Enric Granados, Rambla 
d'Ègara, c/Gutenberg, Pl.del Progrés. 
 
Lectures de contes i narracions curtes de Santiago Rusiñol 18:00h Vapor Gran A6 
A càrrec de Sílvia Alcàntara, Pep Cortés i Ramón Tuà. Lloc: ateneu terrassenc. 
 
Cercavila Castellers de Terrassa 18:00h Rambla d’Ègara A2 
Es traslladaran en Tartana i a peu des de l'estació de tren de Martorell fins a Terrassa en 
Romeria. En arribar a Terrassa: Cr de Martorell, Rambla d'Ègara, c/ de Gutenberg, 
Pl.Progrès. *Nota: Hora aproximada d'arribada a Terrassa Organitza: Castellers de 
Terrassa. 
 
Cursa de cotxes bojos amb els Trasto Karts 18:00h Vapor Gran A6 
Animació i diversió amb uns vehicles estrambòtics conduïts per uns pilots ben especials. 
Sortida del passeig del Vapor Gran i recorregut fins al raval de Montserrat 
 
Els Gimnastes del Star's Gym 18:00h Raval de Montserrat A3 



 
Activitat de gimnàstica de l'època. 
 
Sortida en comitiva de dos equips d’hoquei amb els àrbitres de l'Ajuntament fins el 
Passeig Comte d'Ègara 18:00h Raval de Montserrat A3 
Sortida de davant de l'Ajuntament, Plaça Vella, Font Vella, fins el Passeig Comte d'Ègara. 
 
Recreació cafè "Cabaret Voltaire de Zuric" 18:00h Vapor Gran A6 
1916, neix el Dadaisme: ruptura amb els convencionalismes, amb l'art aburgesat; el 
Dadaisme esdevé qüestionament i provocación. Amb música en viu, teatre i performance. 
Es podrà participar en el gran Fiambre Fabuloso. Col·laboració del col·lectiu El Salto de 
Mendieta. Adreça: c/ Viveret, 17. 
 
La Roseta i en Magí, els Gegantons Modernistes, et conviden al seu casament. 18:00h 
Vapor Aymerich, Amat i Jover (mNACTEC) A2 
La Roseta i en Magí, els Gegantons Modernistes, et conviden al seu casament. 
Itinerari: 17h plantada dels Gegantons(La Roseta a la Masia Freixa i el Magí a l'atri de 
l'Ajuntament. Sortida en petita cercavila fins arribar al MNACTEC. Celebració cerimònia i 
seguidament ballades. Organitza: Grup de Geganters de Terrassa 
 
Màgia al carrer! 18:00h Camí Fondo A4 
Jocs de Màgia que trobarem a l'espai de Camí Fondo. Horari de 18:00 a 20:00 
 
Casament i ball d'època 18:00 Pl Enric Granados A2 
Recreació d'un casament modernista a la Glorieta (Pl. d'Enric Granados - Rambla) 
Organitza: La Llanterna 
 
Ens visita l'esquellotada de Sant Vicenç de Castellet, al Raval de Montserrat 18:00h 
Raval de Montserrat A3 
Acció de carrer. Humor i sàtira, de com es divertien els santvicentins quan es casava un 
vidu a principis de segle XX.   
Organitza: l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, grup Cul-i-Seu 
 
Ruta "Divertimento" 18:00. Raval de Montserrat A3 
Quins eren els llocs d'oci i diversió d'ara fa un segle? vine a descobrir on s'instal·là la sala 
d'espectacles modernistes "Ars Lucis", el Círcol Egarenc, el Teatre Principal, el Gran 
Casino... Lloc: placeta de la Font Trobada. (Places limitades, màxim 50 persones) 
Organitza: Servei de Turisme 1€ 
 
Cercavila Castellers de Terrassa 18:15h Rambla d’Ègara A2 
Cercavila pels carrers de la ciutat. Sortida: c/ Pasteur. Organitza: Castellers de Terrassa. 
Unió amb el Drac de Terrassa. 
 



 
Actuació itinerant de balls d'època a càrrec dels alumnes d'Airina 18:30h Camí Fondo 
A4 
Actuació itinerant de balls d'època realitzats pels alumnes de l'escola Airina. 
 
Cercavila Drac de Terrassa 18:30h Plaça del Progrés A7 
Itinerari: Pl. Progrès, c/ de Gutenberg, Rambla d'Ègara amunt, Mercat Independència, 
Rambla d'Ègara avall, c/ de Gutenberg, Pl. Progrès 
 
Taller  “Brodem fotos antigues” 18:30h. Raval de Montserrat A3 
A la parada del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Fira de Ciutats Modernistes. 
 
Cercavila de Minyons 18:30h Camí Fondo A4 
Cercavila de Minyons pels carrers de la ciutat. Sortida: Casa Jacint Bosch  
Arribada: Plaça Vella. Organitza: Minyons de Terrassa. Amb la col·laboració dels "Amics de 
Sant Antoni Abat" 
 
Concerts de la Banda de Terrassa 18:30, 19:00, 19:30 i 20:00h Plaça Vella A3 
Concert de la Banda de Terrassa. 18:30 al Raval de Montserrat (A3) 19:00 a la Plaça Vella 
(A3) 19:30 i 20:00 a la Rambla d’Ègara (A2) Organitza: Banda de Terrassa 
 
Reviu un partit d'hoquei de principis del segle passat 18:30h Passeig Comte d'Ègara 
A5 
Organitza: Hockey per Terrassa 
 
Una classe de música a l'Escola Choralb 18:45h Parc de Sant Jordi A1 
A l'era de la Masia Freixa. Organitza: El CEM. 
 
Visita guiada als edificis modernistas 19:00h Camí Fondo A4 
Visita guiada als diferents edificis modernistes de la zona Camí Fondo-Placeta Saragossa-
C. del Nord. 
 
Danses exòtiques 19:00h. Camí Fondo A4 
Actuació de l'escola de Dansa Elena Nahid i Bárbara Puyo amb la col·laboració del grup 
Avalonia, que ens oferirà un seguit de danses de caire exòtic 
 
Actuació Castellera 19:00h Plaça Vella A3 
Actuació Castellera dels Minyons de Terrassa i els Castellers de Berga. 
 
L'auca del Senyor Rusiñol 19:00h Passeig Comte d’Ègara A5 
Espectacle de teatre i cançó sobre la figura de Santiago Rusiñol, el seu temps, la seva vida i 
la seva obra. Lloc: Casa Alegre de Sagrera. A càrrec de Carles Canut i Miquel Pujadó. 
 
 



 
Actuació de la Pianola Novaiorquesa, a càrrec de Pep Domènech. A la terrassa 
modernista de la Plaça Salvador Espriu. A partir de 19:00h Raval de Montserrat A3  
De les 12 a les 15 h i de les 19 a les 22 h 
 
Inauguració de l'exposició Col·lectiva dels socis d'Amics de les Arts 19:00h Camí 
Fondo A4 
La tradicional exposició col·lectiva dels socis de l'entitat, dedicada enguany al Modernisme, 
s'inaugura el dissabte de la Fira. S'inaugura dissabte a les 19 h i romandrà oberta fins el 26 
de maig. 
 
Espai dansa: Quadre dansa 19:00h Vapor Aymerich, Amat i Jover (mNACTEC) A2 
"Examen de dansa i festa de graduació". Obra de dansa clàssica on es recordaran els 
quadres de Edgar Degas, Ramón Casas i Santiago Russinyol. 
Organitza: Espai i Dansa Mireia Ferrer. 
 
Ballada de sardanes 19:00h. Vapor Gran A6  
Ballada de sardanes a càrrec d'Amunt i Crits amb la cobla "La Principal de Terrassa" 
Organitza: Agrupació Sardanista Amunt i Crits, Agrupació Sardanista ASERT 
 
Recreació històrica d'un ball de diables 19:30h Plaça del Progrès A7 
Recreació de l'acte sacramental amb l'Associació Juvenil Drac Baluk Astharot i Diables de 
Ca N'Aurell. Un entremès d'origen medieval i que evoluciona fins a la dècada de 1910 on 
Llucifer, la Diablesa, els Set Pecats Capitals i els Timbalers infernals s'enfronte a l'arcàngel 
Sant Miquel. Organitza : Ca n'Aurell Comerç. 
 
Actuació Castellers de Terrassa 20:00h. Plaça del Progrès A7 
Actuació castellera com es feia al 1900. Organitza: Castellers de Terrassa 
 
Treure Ball- Ball de Plaça 21:00h. Plaça Vella A3 
"Treure ball", ensenyarà a ballar balls de parella i de grup, amb la música del grup musical . 
Taller de danses prèvies al ball de plaça, que després es podran posar en pràctica. 
Organitza: Treure Ball 
 
Visita guiada nocturna "les Voltes de la Masia Freixa sota la Lluna" 21:30 i 22:30h 
Parc de Sant Jordi A1 
Sobre els vidres del sostre de la Masia Freixa, l’arquitecte Lluís Muncunill va descriure 
“romànticament havien de lluir de manera especial en les nits de lluna plena". Vine a 
descobrir-ho! Lloc: Parc de Sant Jordi - entrada principal de la Masia Freixa. 
(Places limitades, màxim 40 persones). Preu: 1€. Organitza: Servei de Turisme. 
 
Lectura dramatitzada de "Gente Bien" 22:00h Camí Fondo A4   
Lectura dramatitzada de l'obra modernista de Santiago Rusiñol "Gente bien" 
 A càrrec del Gup de Teatre d'Amics de les Arts. Preu : 5€ 



 
 
Ball de plaça: Els Ministrils presenten "FABRICANT TONADES" amb un repertori dels 
ritmes de l'època. 22:00h Plaça Vella A3 
Ens hem vestit d’obrers musicals per fabricar unes quantes tonades de melodies, amb les 
que –probablement- devien ballar els terrassencs de principis del segle XX i així 
homenatgem el reconegut quadre d’en Santiago Rusiñol La fàbrica de 1889. “FABRICANT 
TONADES” doncs, és un repertori dels ritmes de l’època, amenitzat amb alguns 
divertimentos com ara : el ball del ram, el del’estàtua... 



 
 

DIUMENGE 14 DE MAIG 
 
DURANT TOT EL DIA TROBARÀS... 
 
Fira de Ciutats Modernistes al Raval de Montserrat A3 
En aquest espai hi trobareu les parades de diferents ciutats i territoris que tenen patrimoni 
modernista: Consulteu el programa d'activitats. 
 
Portes obertes a la Seu d'Ègara.Esglésies de Sant Pere-Museu de Terrassa 
Horari: d’11 a 14 h Plaça del Rector Homs.s/n  
Organitza: Museu de Terrassa 
 
Una moto picant i perduda...anirà buscant la casa d'en Rusiñol i el Cau Ferrat de 
Sitges! Tot el dia. 
Una família molt peculiar busca desesperadament cóm arribar a la casa de Santiago 
Rusiñol,El Cau Ferrat de Sitges, per tornar-li un quadre que es va deixar oblidat a la platja! 
dissabte d'11 a 14h i de 17h a 21h diumenge d'11 a 14h. 
 
Taller de dibuix per nens i nenes: Fes un vitrall amb el dibuix d'una professió! Tot el 
dia. c/ Major cantonada c/ Cisterna 
La XET (Xarxa Emprenedora Terrassa) ens explica: com i per què s'associaven les 
persones a l'època Modernista. Horari: d’11 a 14h i de 17 a 20:30h. 
 
Mostra de Comerç Tot el dia. Plaça del Progrès A7 
Mostra de comerç de les Entitats de Ca n'Aurell Comerç. Organitza: Ca n'Aurell Comerç 
 
Taverna "Els quatre gats" Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Recreació  del cafè "Els quatre gats" de Barcelona. Piscolabis a preus populars. 
Organitza: Associació Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Canjáyar. 
 
Carpa Creu Roja Tot el dia. Plaça Vella A3 
Estand promocional amb venda d'articles fets a mà pels voluntaris. Lloc: c/ Major. La Coral 
de Creu Roja farà actuacions durant el dia. Organitza: Creu Roja de Terrassa. 
 
Taller infantil "Els imants màgics" Tot el dia. Raval de Montserrat A3 
Els més petits podran gaudir d'un taller d'imants inspirats amb les formes modernistes de 
Terrassa.  D'11:30 h a 14:00 i de 17:00 a 20:30h A la parada de Terrassa. Fira de Ciutats 
Modernistes Activitat dins de la Fira de ciutats Modernistes. Parada Terrassa Turisme. 
Organitza. Servei de Turisme. 
 
Portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera-Museu de Terrassa Tot el dia.                      
Passeig A6 



 
 
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h Carrer Font Vella, 29-31 
Organitza: Museu de Terrassa 
 
Construcció de diorames d'escaiola Tot el dia. Plaça Vella A3 
Demostració i Tallers pràctics de construcció i pintura de diorama d'escaiola i modelatge de 
figures de fang. Lloc: C. Joan Coromines.                                                                                                         
Organitza: Agrupació de Pessebristes de Terrassa. 
 
L'Audio-signo-guia de la Masia Freixa Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Amb subtitulació i llengua de signes perquè les persones amb discapacitat auditiva puguin 
fer la visita a aquest edifici modernista de forma autònoma. En català, castellà i anglès. 
Visualitza-la a través de la pàgina web: http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/                    
Organitza: Servei de Turisme. 
 
Puja al trenet del 1900! De 10:00 a 13:30 i de 16:30 a 20:00h Rambla d’Ègara A2 
Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de Terrassa pujant al nostre trenet del 
1900 tot gaudint de la Fira El trenet farà un recorregut d'uns 25' aprox recordant la ruta de la 
llana a principis de segle i alguns dels principals vapors, magatzems i teatres.  A la Rambla 
d'Egara, davant DEL MNACTEC. Organitza: Servei de Turisme. Preu: 1€  
 
Els sons del piano de mà! Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Un piano de mà del segle XIX ens transportarà a l'època modernista i ambientarà amb les 
seves notes diferents espais de la Fira. Horari de dissabte: d'11 h a 13 h al Parc de Sant 
Jordi. Una hora a l'era i una altra hora a la zona dels xiprers. Horari de diumenge: d'11 a 13 
al parc de Sant Jordi. De 13 h a 14 a la Rambla. Tarda: de 17 a 20h al Parc de Sant Jordi. 
 
Associació a favor dels discapacitats OKA Tot el dia. Rambla Sud A2 
Estand promocional i informatiu de l'entitat amb activitats per als menuts i una tómbola de 
l'època modernista. 
Organitza : Associació La Oka 
 
Prou barreres! Demostració pirografia i manualitats Tot el dia. Rambla Sud A2 
Tallers demostratius de pirografia, exposició de quadres, ninots de fusta i manualitats 
diverses. 
Organitza: Dismifísics 
 
Portes obertes al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) A2 
Horari: de 10 a 14.30 h i de 16 a 21h Rambla d'Ègara, 270 
 
Taller d'il.lustració Tot el dia. Raval de Montserrat A3 
Taller on els infants podran conèixer la cartelleria i les il.lustracions modernistes. A càrerc 
d'il.lustradores manresanes. A la parada de Manresa. Fira de Ciutats Modernistes 



 
 
D’11 a 14 i de 17 a 21h 
 
Tómbola Filantròpica Tot el dia. Plaça Vella A3 
Recreació de l’època. Terrassa Centre, Creu Roja de Terrassa. 
Horari inici activitat: 11:00h. 
 
Activitats infantils a l'estand Grup de Geganters de Terrassa Tot el dia. Raval de 
Montserrat A3 
Estand promocional de l'entitat amb activitats pels petits de la casa i exhibició dels Gegants 
Modernistes. Organitza : Grup de Geganters de Terrassa 
 
Demostració de l'elaboració dels vitralls dolços de Canet de Mar Tot el dia. Raval de 
Montserrat A3 
A la parada de Canet, tresor de Domènec i Montaner. Fira de Ciutats Modernistes. A càrrec 
de Pastisseria Campassol de Canet. 
 
Una moto picant i perduda...anirà buscant la casa d'en Rusiñol i el Cau Ferrat de 
Sitges! 11:00 i 17:00h 
Una família molt peculiar busca desesperadament cóm arribar a la casa de Santiago 
Rusiñol,El Cau Ferrat de Sitges, per tornar-li un quadre que es va deixar oblidat a la platja! 
dissabte d'11 a 14h i de 17h a 21h diumenge d'11 a 14h. 
 
Demana la teva pintura modernista! Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
El Sr. Font de Gayà pintarà i dibuixarà preciosos quadres modernistes! Dissabte i diumenge. 
Horari d'11h a 14h i de 17h a 20h 
 
Odontologia a l'època modernista. A la Masia Freixa Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Organitza: Centre Dental Les Escoles 
 
El Taller Tèxtil de l’IES Terrassa a la Plaça Salvador Espriu Tot el dia. Raval de 
Montserrat A3 
Vine i cus amb nosaltres! Podràs decorar un coixí modernista o fer una rosa amb una 
tricotosa manual. Horari: de 11h a 14h i de 16:30h a 20:30h. Organitza: IES Terrassa.                                  
 
Animacions teatralitzades sobre el procés de fabricació dels teixits de llana i les 
relacions entre obrers i amos a les antigues fàbriques tèxtils Tot el dia. A3 
A la parada del mNACTEC. Fira de Ciutats Modernistes. Informació i materials de difusió del 
mNACTEC i de les seves seus. 
 
Tastets - degustacions de Terrassa Gastronòmica Tot el dia. Pl Salvador Espriu A3 
La Terrassa modernista de Terrassa Gastronòmica. Exposició i degustació dels productes 
seleccionats de la nostra "cistella". Preu: 1,50€ 



 
 
 
Tallers infantils i tómbola solidària Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1  
Estand promocional informatiu de l'entitat, amb tómbola solidaria, tallers participatius i 
animació infantil, jocs populars d'abans. Organitza: Associació de professionals i pares pro-
autisme Terrassa-Ullastrell (TEacció)  
 
Taller infantil d'estampació i confección Tot el dia. Rambla d’Ègara A2 
Els nens podran estampar en tela per a desprès confeccionar un coixí.                                     
Lloc: Portal de San Roc. 
 
Escenificacions quotidianes de diferents personatges, a principis de segle XX, a la 
Masia Freixa Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Entra i tafaneja els racons de la Masia Freixa. Petits quadres dramatitzats. Serà Curiós! T'hi 
esperem. Horari: d'11 a 13h i de 17h a 19h 
Organitza: Servei de Turisme de l'Ajuntament. 
 
TAR (SCJT)- Coro Vell. Representació i exposició de pintors. Tot el dia. Parc de Sant 
Jordi A1 
Al bell mig del Parc trobaràs una representació de pintors d'època i exposició de pintura. 
Organitza: Societat Coral Joventut Terrassenca. (Coro Vell) 
 
Taller  "Fem un saquet d’olor!" Tot el dia Raval de Montserrat A3 
Taller familiar per fer un saquet d’olor, amb plantes aromàtiques i medicinals. 
A la parada del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu. Fira de Ciutats Modernistes. 
Horari: A partir de les 12:00h i 17:00h. 
 
Les Escales Musicals. Tot el dia Vapor Gran A6 
Espai de jocs i percussió per als més petits on es fusionen la diversió i la música. Lloc: 
Passeig del Vapor Gran. Horari: a partir de les 11:00 i 17:00h. 
 
La bicicleta, un vehicle del passat amb molt de futur a la ciutat Tot el dia. Rambla 
d'Ègara A2 
Exposició de bicicletes antigues, on hi haurà una rèplica de velocípede de l'any 1862. Els 
visitants podran fer-se fotos amb les bicicletes i endur-se postals i xapes de cartells ciclistes 
modernistes. 
 
Taller ciutadà de Fupar Tot el dia. Plaça Vella A3 
Vina a gaudir de l'espai de taller ciutadà gratuït i l’espai de venta simbòlica del Ram 
Modernista. 
 
Associació Ullastrell Solidari Tot el dia. Rambla d’Ègara A2 
Estand promocional informatiu i artesania pròpia de la entitat.  



 
 
Organitza: Ullastrell Solidari 
 
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa" 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 
18:00, 19:00h Parc de Sant Jordi A1 
La senyora Freixa us convida a la recepció que farà a l'arquitecte Lluís Muncunill que 
comptarà amb actuació d'un duet musical modernista i la representació d'un fragment de 
l'Auca del Sr. Esteve. Lloc: entrada al Parc de Sant Jordi (glorieta del Parc de Sant Jordi). 
(Places limitades, màxim 50 persones) Preu: 1€ 
 
Tallers per a petits i grans de pintura-Coro Vell Tot el dia. Vapor Gran A6  
Tallers per a petits i grans de pintura. A càrrec de Coro Vell. De 11.00 h a 14.00 h. 
 
Jocs Visuals-Tallers infantils Tot el dia. Vapor Gran A6 
Tallers infantils. De 11.00 h a 20.00 h. Organitza: Optipolis 
 
Taller infantil amb exposició de cinema de l'època Tot el dia. Vapor Gran A6 
Parada d'exposició de cinema de l'època. A càrrec de Coro Vell. De 11.00 h a 14.00 h. 
 
Taller infantil d'elaboració de pa de xocolata Tot el dia. Rambla d’Ègara A2 
Els nens podran donar forma a un panet de xocolata per desprès posar al forn d'una "cuina 
econòmica". Lloc: Portal de Sant Roc. 
 
Jocs Tronats Tot el dia. Vapor Gran A6 
Jocs diferents per a nens de totes les edats que recorden els enginys d'altres temps.                 
Lloc : Passeig del Vapor Gran. Horari : A partir de les 11:00 i 17:00h. 
 
Tallers infantils participatius i d'oficis Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Tallers per als més menuts: feltre, trencadís, seda, ceràmica... i mostra d'oficis: forja, 
picapedrer, llauner, vidre bufat. Horari : A partir de les 11:00 i 17:00h. 
 
Park’Art Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 
Treballs de pintura i escultura modernista al Parc. 
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals - Grup Artistes Plàstics 
 
Exposició: "Mostra de nus del 1900"  Tot el dia. Plaça Didó A2 
Us presentem una exposició mai vista abans a Terrassa! Una col·lecció privada de nus que 
es mostrarà a la Sala Muncunill. Raquel Gorina és la propietària de 21 fotografies d'una 
impressió molt específica que les cedeix per fer una exposició.De 11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Horari de la Sala Muncunill 
 
Asociación Hermandad Andaluza de San José de Abrucena i Asociación Cultural 
Tijoleña Tot el dia. Parc de Sant Jordi A1 



 
 
Estand promocional de les entitats amb motius culinaris. Demostració d'ofici de l'espart i 
cistelleria. Organitza: Associació Hermandad Andaluza de San José de Abrucena. 
 
Estand Drac de Terrassa Tot el dia. Plaça del Progrès A7 
Estand promocional de l'entitat, amb animació musical i l'exhibició del Drac de Terrassa i 
Drac Infantil. 
 
Portes Obertes a l’antiga Casa Jacint Bosch Tot el dia c. del Teatre A4 
Exemple de residència burgesa transformada pels innumerables usos al llarg dels anys. 
Actual seu dels Minyons de Terrassa. Horari: d'11 a 23 h Lloc: carrer del Teatre, 4-6 
Organitza: Minyons de Terrassa. 
 
L’Audioguia “Modernisme Industrial a Terrassa” Tot el dia  
Et convidem a realitzar la ruta del modernisme industrial de Terrassa de forma lliure i 
autoguiada! Podeu seguir-la en català, castellà o anglès. 
Descarrega't l'aplicació gratuïtament, en format MP3, al teu mòbil a través de la pàgina web: 
http://visitaterrassa.cat/audioguia/ 
Organitza: Servei de Turisme. 
 
DURANT EL MATÍ 
 
Portes obertes al Centre de Documentació i Museu Tèxtil Tot el dia. C.Salmerón A5. 
De 10 a 14h. Organitza: Centre de Documentació i Museu Tèxtil. 
 
Portes obertes a l’antic Magatzem Pasqual Sala 9:00h. Magatzem Pasqual Sala 
(CECOT) A4 Edifici de caràcter monumental i sumptuós, actualment seu de la CECOT. 
Interiorment destaca el gran espai central de la cúpula octogonal. Entrada lliure. 
Horari: de 9 h a 14 h. Organitza: CECOT. 
 
Exhibició de motos 9:30 Raval de Montserrat A3 
Concentració de motos d'època. Davant l'Ajuntament al Raval de Montserrat. 
Organitza: Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hòquei Club (MATHC 
 
Exhibició de cotxes 9:30 Rambla d’Ègara A2 
Concentració de cotxes antics. A la Rambla d'Ègara, entre c/ Portal del Sant Roc i c/ Goleta. 
Organitza: Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hòquei Club (MATHC) 
 
Esmorzar modernista amb pa, vi i sucre 10:00h Vapor Gran A6 
Esmorzar a l'Ateneu Terrassenc.  
 
Portes Obertes a l'església modernista de Torrebonica 10:00h. Torrebonica 



 
 
Aprofiteu la Fira per acostar-vos a Torrebonica: podreu gaudir de l'entorn verd i visitar 
l'església Ntra. Sra. de Montserrat d'estil modernista tardà. Si encara no l'heu vist, us 
sorprendrà! Lloc: Mas Viver de Torrebonica - Ctra. N-150, Km.15,7, a 300 m Jornada de 
portes obertes: de 10 a 14h. Organitza: Fundació Sant Llàtzer de Terrassa 
 
Penjim Penjam, pallassos modernistes pasejant 10:00h Camí Fondo A4  
Penjim Penjam pallassos modernistes es passejaran per la zona de Camí Fondo. 
Activitat organitzada pels comerços i restaurants de la zona Camí Fondo 
 
Visita guiada  "Els racons amagats del mNACTEC" 10:30 i 12:00h Rambla d’Ègara A2 
Visita guiada a les voltes de la teulada, reserves d'objectes no exposats i tallers de 
restauració. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla 
d'Ègara 270. Places limitades, es recomana fer reserva prèvia a www.mnactec.cat. Preu: 
1€. 
 
Visita guiada a l’Escola Industrial 10:30h. Escola Industrial (EET-UPC) c. de Colom, 1 
A5 Transporta't al 1904 i descobreix les arts decoratives que amaga l'antic Palau 
d'Indústries: les pintures murals de Pere Viver, el vitrall amb l'al·legoria de la indústria...  
Lloc: carrer de Colom, 1 (Places limitades, màxim 50 persones). 
Organitza: Servei de Turisme. 1€.  
 
Desfilada motos 10:45 Raval de Montserrat A3 
Inici itinerari de motos d'època en direcció a la Rambla d'Ègara, per anar-se a trobar amb 
els cotxes. Itinerari: Raval de Montserrat, c/ de la Rasa, c/ del Teatre, c/ de Sant Pau, c/ del 
Puig Novell, c/ de Baldrich, Ctra. Montcada i Rambla d'Ègara. Organitza: Escuderia Motor 
Atlètic Terrassa Hòquei Club (MATHC) 
 
Concert de la Banda de Terrassa. 11:00, 11:30, 12:00,12:15 i 13:15 
11:00 a la Plaça Vella (A3), 11:30 a la Rambla d’Ègara (A2), 12:00 i 12:15 al Raval de 
Montserrat (A3) 13:15 al Parc de Sant Jordi (A1) Organitza: Banda de Terrassa 
 
Espectacle de marionetes modernistes: "Poti-poti a Can Esteve" 11:00 i 17:30h       
Plaça Vella A3 
Titelles de l'època de Santiago Rusiñol per a petits i grans, a càrrec de la Companyia 
Xayovilanda. 
 
La Llanterna Màgica. A partir de les 11:00h Passeig Comte d’Ègara A5 
Recreació en clau d'humor de l'ambient màgic del circ antic amb les projeccions de la 
Llanterna Màgica, un instrument del segle XIX anterior a l'aparició del cinema. Preu: 1€. 
 
Inauguració de la plaça de les Teixidores 11:00h Parc de Vallparadís 



 
 
En homenatge a les dones treballadores dels telers. Amb la presència de la Comissió 8 de 
març. Lloc: Plaça de les Teixidores. La ubicació de la plaça és l’espai contigu a la plaça dels 
Museus, que té aquest emplaçament: al nord, limita amb la plaça dels Museus; a l’est, amb 
el carrer de Salmerón i al sud, amb l’avinguda de Jacquard. 
 
Portes obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís-Museu de Terrassa. 11:00h 
Horari:  d’11 a 14 h  Carrer Salmerón,s/n 
Organitza: Museu de Terrassa 
 
Que venen els Carlins! Que venen els Federals! 11:00 al Passeig Compte d’Ègara (A5), 
11:20 Vapor Gran (A6), 11:40 Plaça Vella (A3), 12:30h Rambla d’Ègara (A2) 
Una cercavila amb gran soroll. “Matinades” i “galeigs”, per 
tal de recordar l’assalt de la Vila de Terrassa per una partida de carlins el dia 22 de juliol de 
1872. Colles convidades: Amunt i Crits. Organitza: La Colla dels Federins (Associació 
Trabucaires de Terrassa) 
 
Actuació de la Pianola Novaiorquesa, a càrrec de Pep Domènech. A partir de les 
11:00h. Raval de Montserrat A3 
De les 11 a les 14 h i de les 17.30 a les 20.30 h. 
 
Taller resposteria artesanal sense gluten i lactosa 11:00h Camí Fondo A4 
Taller per a petits i grans de reposteria artesanal sense gluten ni lactosa. Anem a menjar sa! 
 
Viatge musical per la Terrassa Modernista 11:00h Plaça Vella A3 
Concert d'alumnes de piano i grups de cambra. Lloc: Casa Alegre de Sagrera 
Organitza: Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa. 
 
Taller Qui vol un Rusiñol? 11:00 Raval de Montserrat A3 
El Museu de Terrassa vol donar a conèixer l'obra de Santiago Rusiñol gràcies a una 
manualitat plena de color.  
 
Visita guiada a l'espai modernista de l'exposició Retalls d'ahir i d'avui 11:00 i 12:00h. 
Passeig Comte d’Ègara A5 
Visita guiada a l'espai modernista renovat de l'exposició "Retalls d'ahir i d'avui". 
 
Disfruta de la música de piano en viu. Gipsy Nur Project. 11:00 Camí Fondo   
Música francesa en directe amb piano. 
 
Ruta "De la Fàbrica al Magatzem" 11:00h. Rambla d’Ègara A2 
Descobreix el paisatge d'aquelles antigues fàbriques i magatzems de l'actual patrimoni 
industrial: Vapor Aymerich, Amat i Jover, Fàbrica i Magatzem Marcet i Poal, Vapor Ventalló, 
Magatzem Torras... Lloc: Rambla d'Ègara, 270 (places limitades, màxim 50 persones).  



 
 
Organitza: Servei de Turisme 
 
Agitació obrera pels carrers de la ciutat 11:00 Vapor Gran A6 
Obrers i obreres sortiran del Vapor Ros i recorreran el centre de la ciutat - plaça Vella, Raval 
i Rambla - convocant la gran manifestació reivindicativa que sortirà del Vapor Aymerich, 
Amat i Jover. 
 
Visita al  Taller de restauració de peces modernistas 11:00 i 12:00h  Passeig Comte 
d’Ègara A5 
Visita guiada al taller on es restauren peces modernistes del CDMT C/ Salmeron 25 
 
Cantada de Caramelles 11:00h. Parc de Sant Jordi A1 
Cantada de Caramelles, a l'era de la Masia Freixa al Parc de Sant Jordi, a càrrec de les 
corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. Pl. Freixa i Argemí, 11 
Organitza: Coral Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. 
 
Vine al Parc de Desinfecció! 11:00 i 11:30 
Aprofita l' oportunitat per visitar aquest edifici, d’estètica original, dissenyat per l' arquitecte 
Josep Maria Coll i Bacardí, on es combina la funcionalitat amb l'art. Lloc: Carrer de Calderón 
de la Barca, 4 / carretera d'Olesa de Montserrat (Places limitades, màxim 40 persones). 
Organitza: Servei de Turisme  
 

Descobreix com brillen les voltes de la Masia Freixa 11:00 , 11:30, 12:00 , 12:30 i 
13:00h Parc de Sant Jordi A1 
Pugeu a la part alta de la Masia Freixa i contempleu l'excepcional panoràmica del Parc de 
Sant Jordi i la singularitat de la coberta   després de la restauración 
Lloc: Parc de Sant Jordi - entrada porta de servei de la Masia Freixa. (Places limitades, 
màxim 30 persones). 
Organitza: Servei de Turisme  
 
Taller familiar "Els colors de Santiago Rusiñol", a càrrec dels Museus de Sitges 11:30 
Raval de Montserrat A3 
A l'estand dels Museus de Sitges. 
 
Cantada de Caramelles 11:30h. Camí Fondo A4 
Cantada de Caramelles, al balcó del Círcol Egarenc actual seu dels Amics de les Arts, a 
càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. 
Organitza: Coral Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. 
 
Ruta guiada "Amb Rusiñol del Principal al Retiro" 11:30 Camí Fondo A4 
Recorre els emplaçaments dels antics teatres de la ciutat (Teatre Principal i Teatre del 
Retiro) a través de l'obra de Santiago Rusiñol, un dels autors més destacats de la bohemia 



 
 
modernista catalana. Lloc: antic Magatzem Pasqual Sala - carrer de Sant Pau, 6. (Places 
limitades, màxim 50 persones). En finalitzar la visita guiada, degustació gratuïta, gentilesa 
de VERMUT de REUS. Preu: 1€. Organitza: Servei de Turisme. 
 
Ballada dels Gegantons Modernistes davant el Gran Casino. 11:30 Passeig Comte 
d’Ègara A5 
Ballada dels Gegantons Modernistes davant el Gran Casino, sortida en cercavila pel Carrer 
de Sant Pau (CECOT), Casa Jacint Bosch (Seu dels Minyons) i Teatre Principal. c. de la 
Font Vella, 78 
Organitza: Grup de Geganters de Terrassa 
 
Passejada  Modernista 11:30 Plaça del CDMT A5  
Els participants al curs "Fes-te un vestit modernista" es trobaran al CDMT i aniran fins a 
l'Ajuntament per fer la foto de grup. Arribada a l'Ajuntament a les 12 h. 
Organitza: Centre de Documentació i Museu Tèxti. 
 
Desfilada cotxes i motos d’època 11:30. Rambla Sud A2 
Comença la passejada de motos i cotxes antics. Sortida des de la Rambla d’Ègara cap a 
Ullastrell.  
Organitza: Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hòquei Club (MATHC). 
 
Visita l’Ajuntament de Terrassa! A partir de les 11:30h Atri de l’Ajuntament A3 
Deixa't guiar pel vestíbul, l'escala monumental, el Saló de Plens i el despatx de l'alcalde. 
Lloc: Raval de Montserrat, 14 (Places limitades, màxim 50 persones). 
A les 11:30 a les 12:00 a les 12:30 a la 1:00 Organitza: Servei de Turisme 1€ 
 
Vermut modernista "Màgic" 11:45 i 12:30 h Camí Fondo A4 
Espectacle de màgia familiar a càrrec del mag Jordi Cambras. Lloc: Plaça de Maragall. 
Organitza: Tapiñas Tradicional Carn 
 
Enterramorts 11:45 (Camí Fondo A4) 12:00 (Raval de Montserrat A3) 12:40 (Rambla 
d’Ègara A3), 13:10 (Rambla d’Ègara A3), 18:20 (Passeig Comte d’Ègara A5), 19:00 
(Raval de Montserrat A3), 19:15 i 19:30h (Rambla d’Ègara A3) 
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. A càrrec de GAAC. Amb el 
patrocini de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA. Itinerari 11:45 a 
13:10h: Camí fondo-Raval-Portal S. Roc - Rambla-Pl Enric Granados. Itinerari 18:20 a 
19:30h: Passeig Comte d'Ègara - Raval de Montserrat - Pl. Enric Granados – Mnactec. 
 
Concentració obrera al Vapor Aymerich, Amat i Jover 11:45 Rambla d’Egara A2  
Concentracio obrera al pati del Vapor Aymerich, Amat i Jover -mNACTEC- per preparar la 
manifestació reivindicativa dels drets  i la jornada de 8 hores. 
 



 
 
Cantada de Caramelles 11:45h. Casa Jacint Bosch A4 
Cantada de Caramelles, al balcó de la Casa Jacint Bosch actual seu dels Minyons de 
terrassa, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. 
C.Teatre, 4-6 
Organitza:  Coral Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca 
 
Concentració feminista  al Vapor Aymerich, Amat i Jover 11:45 h. Vapor Aymerich, 
Amat i Jover (mNACTEC) A2 
Concentració feminista al pati del Vapor Aymerich i Amat -mNACTEC- per preparar la 
manifestació reivindicativa dels drets  de les dones treballadores. 
 
Visita guiada als edificis modernistas 12:00h Camí Fondo A4 
Visita guiada als diferents edificis modernistes de la zona Camí Fondo-Placeta Saragossa-
C. del Nord. 
 
Ballada de peces tradicionals de petit format a la Pl. Vella. a càrrec de l'Esbart 
Egarenc del Social. 12:00h Plaça Vella A3 
Ballada de peces tradicionals de petit format a la Pl. Vella. a càrrec de l'Esbart Egarenc del 
Social. Organitza: Esbart Egarenc 
 
Ball de bastons amb Bastoners de Sant Pere! 12:00h Camí Fondo A4 
Ballada a càrrec dels Bastoners de Sant Pere al Camí Fondo.                                          
Organitza: Bastoners de Sant Pere. 
 
Projecció obra teatral: "Els savis de Vilatrista" 12:00h Vapor Gran A6  
Projecció de l'obra teatral de Santiago Rusiñol "Els savis de Vilatrista". Lloc: Ateneu 
Terrassenc. 
 
Ruta guiada infantil: "Na Teranyines a escena" 12:00h Plaça Dido A2 
Na Teranyines és una aranya obrera centenària! Coneix tots els secrets del teixit de la llana. 
Acompanya-la en el seu viatge en el temps i descobriràs com era la Terrassa industrial de fa 
100 anys. Lloc: Quadra de la fàbrica Izard (Sala Muncunill) - Pl. Didó, 3 
Activitat per nens i nenes de 3 a 7 anys (aquests han d'anar acompanyats d'un adult). 
(Places limitades, màxim  de 40 persones). Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme. 
 
Agermanament gastronòmic modernista "Reus, Sitges i Terrassa"- La ruta 
modernista gastronòmica , a la Pl. Salvador Espriu 12:00h Raval de Montserrat A3 
Duet de vermuts i tapes:  Tastet del vermut de Reus i Tapa de "Xató de Sitges", i Tastet del  
Vermut "Un terrassenc", a la Pl. Salvador Espriu. Preu: 3€. 
  
Fes la teva galeta! 12:00 Camí Fondo A4 



 
 
Taller infantil on es faran galetes fent els nens tot el procés. Horari Dissabte i Diumenge de 
12:00 a 13:30. 
 
Taller  “Brodem fotos antigues” 12:00h. Raval de Montserrat A3 
A la parada del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Fira de Ciutats Modernistes. 
 
Ball de Gitanes! 12:00, 12:20, 13:15h Camí Fondo A4 
El ball de gitanes és una dansa tradicional que té lloc a diverses poblacions catalanes i  
valencianes.Es remunta al segle XVII. Hi ha dues modalitats:  Penedès i Vallès. Surten en 
cercavila fins a Plaça Vella i Raval de Montserrat. A les 12:00 al Camí Fondo (A4), a les 
12:20 i 13:35 a la Plaça Vella (A3) 
 
Degustació de vermut de Reus 12:00 Raval de Montserrat A3 
A la parada de Reus-Modernisme i Gaudí Fira de Ciutats Modernistes                                        
(Raval de Montserrat). 
 
Manifestació obrera i feminista 12:00 Rambla d’Ègara A2 
Gran manifestació obrera demanant millores salarials, la jornada de 8 hores  i reivindicant 
els drets laborals de les dones.  Sortint del mNACTEC recorrerà la Rambla, el c/del Peix per 
acabar al Raval. Concentració a les 11:45h al pati del mNACTEC. Organitza: CNT, Servei 
Municipal Polítiques de Gènere, Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa 
 
Cantada d'havaneres 12:00. Pl. Salvador Espriu A3 
Cantada d'havaneres a càrrec de l'Associació Gent Gran Terrassa Centre, més coneguts 
com els "Mariners d'Egara" Organitza: Cafeteria Sa Illa. 
 
Ballada de peces tradicionals 12:00 Quadra del Vapor Ventalló A4 
Ballada de peces tradicionals de petit format al Vapor Ventalló. 
Organitza:  Esbart Egarenc 
 
Casament i ball d'època 12:00 Pl Enric Granados A2 
Recreació d'un casament modernista a la Glorieta (Pl. d'Enric Granados - Rambla) 
Organitza: La Llanterna 
 
Visita guiada a l’antic Magatzem Pasqual Sala 12:00. Magatzem Pasqual Sala (CECOT) 
A4 Símbol de la industrialització local i actual seu de la CECOT, al seu interior es podrà 
visitar el vestíbul, la gran cúpula de vidre, el despatx de Presidència, la Sala de Juntes, la 
Sala d'Actes... 
Carrer de Sant Pau, 6. Organitza: CECOT. 
 
Visita a la Casa Josep Mª Coll i Bacardí 12:00h. Casa Josep Mª Coll i Bacardí 
(Baumann) A5 Una visita guiada que et farà conèixer l'edifici que Coll i Bacardí va construir 



 
 
com a residència familiar i on destaquen els paviments hidràulics, les arts aplicades i les 
vistes des de la terrassa.  Lloc: avinguda de Jacquard, 1 (Casa Baumann) (Places limitades, 
màxim 50 persones). Organitza: Servei de Turisme. 1€.  
 
Passeig per la història de la Casa Jacint Bosch 12 h. Casa Jacint Bosch A4 
Un membre de l'entitat us guiarà per les dependències d'aquesta antiga residència burgesa 
explicant-vos la seva història, els diferents usos... 
Carrer del Teatre, 4-6.  Degustació gratuïta, gentilesa de VERMUT de REUS, a tots els 
assistents a la visita guiada. Organitza: Minyons de Terrassa.  
 
Ballada dels Gegantons Modernistes davant l'antic magatzem Joaquim Alegre (actual 
Arxiu Tobella). 12:05h Camí Fondo A4 
Ballada dels Gegantons modernistes, davant l'antic magatzem Joaquim Alegre (actual Arxiu 
Tobella). Placeta Saragossa, 2. Organitza: Grup de Geganters de Terrassa. 
 
Cantada de Caramelles 12:15. Plaça Vella A3 
Cantada de Caramelles, al balcó de la Casa Alegre de Sagrera, a càrrec de les corals 
Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. c.Font Vella, 29  Organitza: 
Coral Rossinyol, Coral Lamardebé Orfeó Joventut Terrassenca.  
 
Visita guiada a l’antic Círcol Egarenc i Hotel Peninsular 12:30h. Círcol Egarenc A4 
Visita d'un dels llocs de trobada de la burgesia i on s'allotjaven i celebraven festes i activitats 
culturals, tot descobrint les arts aplicades que encara es conserven. Lloc: carrer de Sant 
Pere, 46 1a planta. Degustació gratuïta, gentilesa de VERMUT de REUS, a tots els 
assistents a la visita guiada. Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals. 
 
Ballada dels Gegantons Modernistes, a la Casa Alegre de Sagrera. 12:30h Plaça Vella 
A3 
Ballada dels Gegantons Modernistes, a la Casa Alegre de Sagrera. c. de la Font Vella, 29-
31 Organitza: Grup de Geganters de Terrassa. 
 
Concurs de porró i llançament de pinyol 12:30 Vapor Gran A6 
A càrrec de la Gurmeteria. 
 
Itinerari musical "Fàbriques de sons" al mNACTEC  12:30 i 13:15 Rambla d’Ègara A2 
Itinerari per diversos espais del museu seguint a la Coral Cantiga, que interpretarà diverses 
cançons d'època modernista de l'espectacle "Fàbriques de sons".  
 
Ballada de peces tradicionals 12:45 Vapor Aymerich, Amat i Jover (mNACTEC) A2 
Ballada de peces tradicionals de petit format al pati del Vapor Aymerich, Amat i Jover 
(mNACTEC). 
Organitza: Esbart Egarenc 



 
 
 
Rondalles meravelloses 12:45, 13:30. Passeig A6 
Membres de Vet Aquí Que Associació Cultural explicaran rondalles, aquells contes que els 
avis explicaven als néts a la vora del foc després de sopar o durant les llargues tardes 
d'hivern. Lloc : Casa Alegre de Sagrera 
 
Vermut modernista 13:00h Vapor Gran A6 
Vermut modernista amb acompanyament de cantades de caramelles de les Corals. Lloc : 
ateneu terrassenc. 
 
Ballada dels Gegantons Modernistes,  davant l'Ajuntament, l'antiga Confiteria Carné 
(Farmàcia Elcacho) i Mercat de l'Independència 13:00h Raval de Montserrat A3 
Ballada dels Gegantons Modernistes,  davant l'Ajuntament, l'antiga Confiteria Carné 
(Farmàcia Elcacho) i Mercat de l'Independència. Raval de Montserrat, 1                             
Organitza: Grup de Geganters de Terrassa. 
 
Desfilada de Moda Modernista 13:00h Plaça Vella A3 
Vine a veure la Desfilada de Moda modernista amb vestits i complements confeccionats per 
les alumnes de les diverses edicions del “Curs d’indumentària modernista” del Museu Tèxtil 
 
Cantada de Caramelles 13:15. Vapor Gran A6 
Cantada de Caramelles, al Passeig Vapor Gran, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral 
Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. Passeig Vapor Gran, 22 
Organitza: Coral Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca. 
 
Ballada de peces tradicionals 13:30 Parc de Sant Jordi A1 
Ballada de peces tradicionals de petit format a l'Era de la Masia Freixa, al Parc de Sant 
Jordi. 
Organitza: Esbart Egarenc 
 
Ballada dels Gegantons Modernistes, al Vapor Aymerich, Amat i Jover (mNACTEC). 
13:30h Rambla d’Ègara A2 
Ballada dels Gegantons Modernistes, al Vapor Aymerich, Amat i Jover (mNACTEC). 
Rambla d'Egara, 270. Organitza: Grup de Geganters de Terrassa. 
 
Desfilada cotxes i motos 13:45 - 17:30 Rambla d’Ègara A2 (Zona mNACTEC) 
Arribada de motos i cotxes antics a Terrassa a les 13:45. Itinerari: Rambla d'Ègara sentit 
nord, Av. Abat Marcet, Av. Jaime I, Ctra. Castellar, c/ Colom, Ctra. Montcada, Rambla 
d'Ègara. Parada davant del mNACTEC.  Sortida i comiat dels cotxes i motos antics de 
l'Escuderia MATHC a les 17:30. (mNACTEC) Recreacións d'època. 
Organitza: Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hòquei Club (MATHC) 
 



 
 
Ballada dels Gegantons Modernistes, a l'Era de la Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi. 
14:00h Parc de Sant Jordi A1 
Ballada dels Gegantons Modernistes, a l'Era de la Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi. Pl. 
Freixa i Argemí, 11. Organitza: Grup de Geganters de Terrassa 
 
Exhibició de cotxes i motos 14:30. Rambla Nord A2 
Concentració i exhibició de cotxes antics a la Rambla. Davant del mNACTEC. 
Organitza: Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hòquei Club (MATHC) 
 
DURANT LA TARDA 
 
Banda Ag. Musical San José de Terrassa recorrerà els carrers del centre a les 17:00, 
17:15, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 i 19:30h 
Banda Ag. Musical San José de Terrassa recorrerà els carrers del centre. 
Una formació musical intergeneracional que omplirà els carrers de la ciutat amb la seva 
música. 17:00 a la Pl. Doctor Robert (Passeig Compte d’Ègara A5), 17 :15 C. la Palla (Camí 
Fondo A4), 17 :30 Raval de Montserrat (A3), 18:00 Pl. Salvador Espriu (Plaça Vella A3), 
18:30 Rambla Sud (Rambla d’Ègara A2) 19:00 Pl Enric Granados (Rambla d’Ègara A2) i a 
les 19:30 l’Era Parc de Sant Jordi (Parc de Sant Jordi A1)                                                      
Organitza: Agrupació Musical San José de Abrucena de Terrassa 
 
Descobreix com brillen les voltes de la Masia Freixa a les 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 i 
19:00 Parc de Sant Jordi A1 
Pugeu a la part alta de la Masia Freixa i contempleu l'excepcional panoràmica del Parc de 
Sant Jordi i la singularitat de la coberta   després de la restauración 
Lloc: Parc de Sant Jordi - entrada porta de servei de la Masia Freixa. (Places limitades, 
màxim 30 persones). 
Organitza: Servei de Turisme  
 
Visita teatralitzada "1909. Un passeig per la fàbrica" 17:00 i 19:00h Rambla d’Ègara A2 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Espai d'exposició -La 
Fàbrica Tèxtil- Rambla d'Ègara, 270.  Places limitades, es recomana fer reserva a 
www.mnactec.cat. Preu: 1€ 
 
Taller "Parla amb les alumnes del Curs d'Indumentària modernista" 17:00h. Raval de 
Montserrat A3  
Les senyores que s'han confeccionat un vestit modernista xerraran amb el públic explicant 
la seva experiència. A la parada del Centre de Documentació i Museu Tèxtil Fira de Ciutats 
Modernistes 
 
Cafè modernista de fi de festa!, a la Pl.Salvador Espriu 17:00h Raval de Montserrat A3 



 
 
Tastets degustació de Cafè Terrassa, copa de mistela del Celler d'Ullastrell, Rocs de Munt, 
"stic de Festa" i "la Palaudina", a la Pl. Salvador Espriu. Preu: 1,5€ 
 
La Llanterna Màgica. A partir de les 17:00h Passeig Comte d’Ègara A5 
Recreació en clau d'humor de l'ambient màgic del circ antic amb les projeccions de la 
Llanterna Màgica, un instrument del segle XIX anterior a l'aparició del cinema. Preu: 1€. 
 
Farcell de Jocs Tradicionals. A partir de les 17:00h Passeig Comte d'Ègara A5 
Jocs de fusta per jugar a taula i a terra com els que jugaven els nostres avis; bitlles, corda, 
billars, xanques, laberints, la xarranca... i molts més! Lloc : Carrer Font Vella. 
 
Actuació Drac de Terrassa 17:30h Plaça del Progrès A7 
Actuació i balls de Drac de Terrassa. Organitza: Drac i Drac infantil de Terrassa 
 
Una tarda al Casino 17:30, 18:30, 19:30 i 20:30h. Passeig Comte d’Ègara A5 
Escenificació d'uns 30' on l'espectador quedarà submergit en l'ambient social terrassenc de 
principis del segle XX. Al pati del Gran Casino ( actual Abacus). 
Lloc: c. Font Vella, 72-78  
Organitza: Centre Cultural El Social, El Social Teatre i l'Esbart Egarenc del Social. Passis a 
les 17:30h., 18:30h., 19:30h. i 20:30h. 
 
Actuació de la Pianola Novaiorquesa, a càrrec de Pep Domènech. A partir de les 
17:30h. Raval de Montserrat A3 
De les 17.30 a les 20.30 h. 
 
Spa Beach...? Un personatge romàntic i estrafolari que arriba a la platja i us farà somriure... 
A l'Era de la Masia Freixa (parc de Sant Jordi), a les 17,45 i a les 19,45 h. 
 
Rondalles meravelloses 18:00 h. A6 Passeig 
Membres de Vet Aquí Que Associació Cultural explicaran rondalles, aquells contes que els 
avis explicaven als néts a la vora del foc després de sopar o durant les llargues tardes 
d'hivern. Lloc : Casa Alegre de Sagrera 
 
Les Fotografiers 18:00h Rambla d’Ègara A2 
Diversió i animació itinerant amb dos fotògrafs internacionals d'època. Lloc: Pl Anselm 
Clavé. Recorregut per la Rambla d'Egara, carrer Volta i parc de Sant Jordi. 
 
Monòlegs modernistes a la Coral dels Amics 18:00h Vapor Gran A6 
Amb els monòlegs: Un malalt (Apel·les Mestres), El silenci es or (Apel·les Mestres), El 
desmemoriat (Santiago Rusiñol), El prestidigitador (Santiago Rusiñol). Preu: 1,20€. Lloc: 
Ateneu Terrasenc. Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals - Grup de Teatre 
 



 
 
Lectura dramatitzada de narrativa de Santiago Rusiñol 18:00h Vapor Gran A6 
Lectura dramatitzada de fragments narratius d'algunes peces teatrals de Santiago Rusiñol. 
Lloc: ateneu terrassenc. 
 
itinerari de dansa amb fragments de l'espectacle TRAMA al mNACTEC 18:00h Rambla 
d’Ègara A2 
Itinerari de dansa per diversos espais del museu amb l'espectacle Trama que evoca la vida i 
sentiments dels treballadors del tèxtil a Terrassa. Coreografia a càrrec de l'Esbart Egarenc 
del Social. 
 
Ruta "Divertimento" 18:00. Raval de Montserrat A3 
Quins eren els llocs d'oci i diversió d'ara fa un segle? vine a descobrir on s'instal·là la sala 
d'espectacles modernistes "Ars Lucis", el Círcol Egarenc, el Teatre Principal, el Gran 
Casino... Lloc: placeta de la Font Trobada. (Places limitades, màxim 50 persones) 
Organitza: Servei de Turisme 1.€ 
 
Concert coral "Fàbriques de sons" al Centre Cultural 18:00h Rambla d’Ègara A2  
Concert ofert per la Coral Cantiga, que interpretarà  l'espectacle "Fàbriques de sons".                                 
Amb descomptes per als espectadors vestits d'època! Preu: 10€. 
Enterramorts 18:20 (Passeig Comte d’Ègara A5), 19:00 (Raval de Montserrat A3), 19:15 
i 19:30h (Rambla d’Ègara A3) 
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. A càrrec de GAAC. Amb el 
patrocini de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA. Itinerari 11:45 a 
13:10h: Camí fondo-Raval-Portal S. Roc - Rambla-Pl Enric Granados. Itinerari 18:20 a 
19:30h: Passeig Comte d'Ègara - Raval de Montserrat - Pl. Enric Granados – Mnactec. 
 
Les Fotografiers 18:30h Rambla d'Ègara A2 
Diversió i animació itinerant amb dos fotògrafs internacionals d'època. Recorregut per la 
Rambla d'Egara, carrer Volta i parc de Sant Jordi. 
 
Escenes teatrals de Santiago Rusiñol 18:30h Plaça Vella A3 
El grup teatral la Puntual ens oferirà unes Escenes Teatrals de les obres de Rusiñol: L'auca 
del senyor Esteve, La minyona suïcida i  l'alegria que passa. Organitza: Acció Teatre. 
 
Recital operístic amb els artistes Giovanni Martinelli, Lali Duchamps i Josep Anselm 
Clavé 19:00h Passeig Comte d’Ègara A5 
Un duo de cantants d'òpera de fama internacional acompanyats per l'amfitrió Josep Anselm 
Clavé oferiran un recital operístic al que convidaran a participar a l'audiència. Lloc: Casa 
Alegre de Sagrera. 
 
Les Fotografiers 19:00h Parc de Sant Jordi A1 



 
 
Diversió i animació itinerant amb dos fotògrafs internacionals d'època. Recorregut per la 
Rambla d'Egara, carrer Volta i parc de Sant Jordi. 
 
Fakir Vaxi Màgic 19:00. Rambla Sud A2 
Busqueu al Fakir i viatgeu al temps del risc i el perill, al temps de la fantasia més 
modernista. El trobareu a l’alçada del carrer de la Goleta. Organitza: Vaxi Màgic. 
 
Ball de Plaça amb Treure Ball i Bufavinatxo! 19:15 Plaça Vella A3 
Amb la música del grup Bufavinatxo, un taller de dansa per aprendre i gaudir tot ballant els 
balls de l'època: masurques, vals, scotish... 
Organitza : Treure Ball 
 
Visita guiada al Teatre Principal i trobada amb el Sr Rusiñol 19:45 i 20:30h Camí 
Fondo A4 
Voleu saber com era el Teatre Principal? Veniu a visitar aquest edifici de 1857 i remodelat el 
1911 que conserva un ampli repertori modernista (mosaics, vitralls...) i trobeu-vos amb el Sr 
Rusiñol! Lloc: Plaça de Maragall, 4 (places limitades, màxim 50 persones). Dissabte 13 a les 
17.15 h: visita accessible en Llengua de Signes Catalana. Preu: 1€. Organitza: Servei de 
Turisme. 
 
Cloenda de la Fira Modernista 2017: 
 
Espai dansa: Café cantante 19:30. Vapor Aymerich, Amat i Jover (mNACTEC) A2 
Es recrearà un quadre reflectint els cafès cantats de l'època modernista, posant en escena 
balls de "ida y vuelta": la Guajira. Tot caracteritzat amb el vestuari i l'escenografia de 
l'època. Organitza: Espai i Dansa Mireia Ferrer. 



 
.ACTIVITATS DESTACADES 
 
PUJA AL TRENET DEL 1900! 
 
Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de Terrassa pujant al nostre "trenet del 
1900" tot gaudint de la Fira. 
El trenet farà un recorregut d'uns 30' aproximadament tot recordant la ruta de la llana, a 
principis de segle, i alguns dels principals vapors, magatzems i teatres. No només gaudiràs 
del passeig sinó que t’explicarem coses interessants! 
Una activitat per poder compartir en família i que farà feliç a petits i grans. 
L'inici de la ruta serà a la Rambla d'Egara davant del mNACTEC. Hi hauran dues parades 
per baixar: al C. del Camí Fondo i al Portal Nou. 
Preu: 1€ 
 
 
‘’ DESCOBREIX COM BRILLEN LES VOLTES DE LA MASIA FREIXA’’ 
“LES VOLTES DE LA MASIA FREIXA SOTA LA LLUNA’’ 
 
Us oferim dues opcions per poder veure com ha quedat la coberta després de la seva 
restauració.  
Sobre els vidres del sostre de la Masia Freixa, l’arquitecte Lluís Muncunill va descriure 
“romànticament havien de lluir de manera especial en les nits de lluna plena”. Vine a 
descobrir-ho! 
La primera, “descobreix com brillen les voltes de la Masia Freixa”, en horari diürn amb 
visites guiades cada mitja hora, d’11 h a 13 h i de 17 h a 19 h (tant dissabte com diumenge) 
amb pujada al segon pis per contemplar l’excepcional singularitat de la coberta i, la segona, 
“Les voltes de la Masia Freixa sota la lluna”, en horari nocturn amb visites guiades el 
dissabte 13 de maig a les 21.30 h i a les 22.30 h  
 
Punt de trobada: Masia Freixa 
El passi de les 11 h i el de les 12 h de diumenge 14 de maig és accessible en Llengua de 
Signes Catalana.   
(Places limitades, màxim 30 persones). 
Preu: 1€ 
 
 I a més, no et perdis la visita guiada i teatralitzada 
 
 
"RECEPCIÓ A LA MASIA FREIXA’’ 
 
La senyora Freixa us convida a la recepció que farà a l'arquitecte Lluís Muncunill que 
comptarà amb actuació d'un duet musical modernista i la representació d'un fragment de 
l'Auca del Sr. Esteve. 



 
 
Punt de trobada: glorieta del Parc de Sant Jordi  
Dissabte i diumenge a les 11 h, 12 h, 13 h, 17 h, 18 h i 19 h 
(Places limitades, màxim 50 persones). 
Preu: 1€ 
 
DIVENDRES 12 DE MAIG 
 
INAUGURACIÓ DE LA XV FIRA MODERNISTA. EN SANTIAGO RUSIÑOL ENS VISITA 
 
En Santiago Rusiñol, acompanyat pel seu amic Ramon Casas, arribà a Terrassa! 
 
El Sr Freixa els ha convidat a fer una parada en la seva volta a Catalunya en carro i els 
hostatjarà duran uns dies a casa seva. Aprofitaran l’estada per a pintar alguns del magnífics 
jardins de la nostra ciutat,  com ara els de Casa Alegre o  els de la pròpia Masia Freixa, que 
fa poc que llueixen un nou aspecte, després de la remodelació que va dirigir el pintor 
Joaquim Vancells. 
 
A la Plaça Major els rebran l’amic Vancells i les autoritats. Un grup d’aficionats al teatre li 
retran un sentit homenatge representant uns fragments d’algunes de les seves obres 
teatrals. La Plaça Vella, es convertirà en escenari privilegiat per rememorar les conegudes 
comèdies  L’auca del senyor Esteve, La minyona suïcida i L’alegria que passa, obres on 
Rusiñol feia la seva particular mirada crítica de la societat catalana de l’època. 
 
Plaça Vella 
Horari: Divendres 12 de maig a les 20 h. 
 
AL VAPOR ROS HI HA MALA PEÇA AL TELER 
 
Escenificació d’uns 40 minuts  on es recrea la vida quotidiana a un vapor de principis del 
segle XX: la xerrameca de l’hora de l’esmorzar amb les  “darreres novetats” de la vida dels 
homes i dones a la fabrica; una pinzellada de la vida social del món obrer; el conflicte amb 
l’amo i la  reivindicacions  obreres de millores salarials, condicions de treball dignes i la 
jornada de vuit hores.  
 
Vapor Ros, C/ del Racó 15. 
Horari: Dissabte 13 de maig a les 11,30 h, 13 h, 17 h i 19 h 
 
Després de dies d’estira i arronsa, d’agitació a la ciutat els treballadors i treballadores han 
dit prou!  Han convocat la vaga i la manifestació obrera i feminista recorrerà  la ciutat 
demanant salaris dignes i jornada de vuit hores. S’hi ha unit les dones que reivindiquen els 
seu propis drets com a treballadores i com a dones, el dret de vot i la igualtat de drets i 
salaris. 



 
 
mNACTEC, Rambla d’ Ègara 270. 
Horari: Diumenge a les 11, 45 concentració, a les 12h sortida de la manifestació cap a 
l’Ajuntament. 
 
 
LA ROSETA I EL MAGÍ, ELS GEGANTONS MODERNISTES, ES CASEN! 
 
La Roseta i en Magí, els Gegantons Modernistes, et conviden al seu casament que es 
celebrarà el dissabte 13 de maig, al pati del MNACTEC, a les 18h.  
 
Ballaran juntament amb els Gegants Petits del Pi, els Bastoners de Terrassa, l’Esbart 
Terrassa, els Cap Grossos i Nans de Terraassa, al so de la música dels Ministrils del Raval. 
 
Tothom hi està convidat, Veniu vestits d’època!  
 
17h plantada dels Gegantons: La Roseta a la Masia Freixa i en Magí a l'atri de l'Ajuntament. 
Els nuvis sortiran en respectives cercaviles fins arribar al MNACTEC. A les 18:00, celebració 
de la Cerimònia  i seguidament, ballades dels diferents grups. Un cop casats, sortiran tots 
en comitiva fent una cercavila fins al Raval de Montserrat. 
 
 
L’AUCA DEL SENYOR RUSIÑOL 
 
En Santiago Rusiñol mantindrà una llarga conversa radiofònica on comentarà aspectes de 
la seva vida, de la seva obra. Ens parlarà de moviments cultuals tan catalans com el 
Modernisme i el Noucentisme i també, és clar,  d’alguns aspectes socials i politics dels 
temps que li han tocat viure. 
Sentirem, intercalades en la conversa, diverses cançons amb poemes de Joan Maragall i 
Apel·les Mestres. Veurem actors i actrius sorgits de les de les seves obres. Escoltarem, 
també, algunes iròniques referències,  a la Terrassa que tan bé coneixia en Rusiñol i a la 
que, diu la brama, va dedicar Els savis de Vilatrista, una de les seves brillants comèdies. 
Si us ha picat la curiositat, busqueu-la a TV3 a la carta, segur que riureu una estona! 
 
Casa Alegre de Sagrera, C/ Fontvella 29 
Horari: Dissabte 13 de maig a les 19 h. 
 
 
1ER PÍCNIC MODERNISTA AL PARC DE VALLPARADÍS 
 
Gaudiràs d'un ambient d'època en un entorn immillorable. 
  



 
Vestiu-vos d'època, prepareu-vos la cistella i gaudiu de l'entorn i de les activitats que hi han 
programades.  
 
L’entitat Llum i Color del 900 us proposa una recreació del què seria un àpat a l’aire lliure  
i s’inspira en el Pícnic Belle-Epoque que s’organitza al Zoo de la ciutat d’Anvers, un dels 
millor d’Europa. 
 
 De les 13h a les 17h, al Pla del Castell hi trobareu l’escenari on es celebrarà la desfilada de 
vestits modernistes organitzada pel Museu Tèxtil de Terrassa , a les 13h. Seguidament hi 
haurà una exhibició d’esgrima a les 14h 30’ i per acabar, una actuació musical amb el grup 
Se’n Fa Una que farà ballar a grans i petits, a les 15h 30’.  
També hi podreu trobar a la zona del Parc: 
De 13:00 a 17:00 El Ferrocarril de Vallparadís del Club Ferroviari de Terrassa circularà 
ampliant horaris amb motiu del Pícnic 
 
Animeu-vos! Participeu en el Concurs de pintura ràpida i en el d’Instagram. Impossible no 
inspirar-se en tant bell entorn. Consulteu les bases en l’apartat concursos. 
 
DIUMENGE 14 DE MAIG 
 
EXPOSICIÓ I DESFILADA DE VEHÍCLES D’ÈPOCA 
 
No et perdis aquesta espectacular exhibició de vehícles antics, models únics tant 
emblemàtics com el Ford-A, Rochet Schneider, Locomobile, Mercedes, o motocicletes com 
la B.S.A, Norton, BMW, Alcion, Triumph, Austin, Delahaye, Matchlees i moltes més. 
 
Exposició de vehícles: 
Diumenge 14: de 09:30 a 11:30h. Cotxes: Rambla d’Ègara, motos: Raval de Montserrat. 
De 12:00 a 13:15 h. Exhibició a Ullastrell (davant de l’Ajuntament) 
14:30 a 17:00 h. Rambla d’Egara davant mNACTEC 
Sortida desfilada i itinerari cap a Ullastrell: Rambla d'Egara 11:30 h. 
Arribada a Terrassa: 13:30 h. Rambla d'Ègara, Av. Josep Tarradellas, Av. Abat Marcet, Av. 
Jaume I, Cr de Castellar, Cr de Montcada I Rambla d’Ègara. 
 
FABRIQUES DE SONS. CORALS DE L’ÈPOCA INDUSTRIAL 
 
La Coral Cantiga i el Cor Ciutat de Mataró vindran a Terrassa per a oferir un doble concert: 
el primer recorrent les naus del Vapor Aymerich, Amat i Jover i el segon a l’Auditori del 
Centre Cultural 
 
 
Itinerari – concert al Vapor Aimerich, Amat i Jover  
 



 
Els cantaires dels Cors Cantiga i Ciutat de Mataró, “faran sonar” el mNACTEC,  oferint-nos 
cançons de Clavé, Morera, Vives, Nicolau, ... que formen part del seu espectacle Fàbriques 
de sons.  En els magnífics espais  ( pati, calderes, sala de la “burra”, nau de els oficines, ... 
) de  la fàbrica Aymerich, Amat i Jover, s’escoltarà de nou el cant dels obrers de l’època 
industrial. 
 
mNACTEC Rambla d’Egara 270 
Horari: Diumenge 14 de maig a les 12,30 h i les 13,15 h. 
 
Concert coral al Centre Cultural 
 
La Coral Cantiga i el Cor Ciutat de Mataró ens oferiran el seu espectacle Fàbriques de 
sons. Corals del’època industrial  on ens descobriran una cara diferent de la música 
coral, la que recollia el batec de la vida el temps del modernisme i del noucentisme català. 
El batec que va prendre cos en les rondalles, les poesies, les històries de cada home i dona 
d’una Catalunya que vivia les sotragades de les màquines i les fàbriques i també dels plors 
de Cuba, de les esglésies cremades, de les muntanyes abandonades per anar a la gran 
ciutat, dels empresonats, ... La proposta de concert recrearà aquells paisatges interiors des 
d’accions escèniques. Actors, ballarins i cantants parlaran des de la literatura d’aquell temps 
i des de les obres corals que trenaran una proposta allunyada del tòpic que tots coneixem. 
 
Centre Cultural, Rambla d’Ègara 340 
Horari: Diumenge 14 de maig a les 18 h. 
Rambla d’Ègara A3 
 
 
MERCATS D’ARTESANIA I ALIMENTACIÓ 
 
Podeu visitar el Mercat d’Artesania a la Plaça Freixa i Argemí i al Parc de Sant Jordi 
on trobareu els millors productes naturals i exclusius arribats d’arreu de Catalunya: articles 
de fusta, ceràmica, bijuteria, teixits, cuir, ungüents, sabons naturals, il·lustracions, perfums, 
cartelleria, enquadernacions, etc.  
 
També podreu gaudir de demostracions d’oficis tradicionals emblemàtics i representatius del 
modernisme, com són la forja, la vitralleria, els esgrafiats, l’escultura, el vidre bufat, la 
llauneria, fotografia minutera, etc. així com podreu participar de tallers interactius per 
aprendre les tècniques artesanals pròpies dels oficis de la ceràmica, la seda i el vidre pintat, 
teixit amb teler, el trencadís, o la cal·ligrafia modernista, entre d’altres. 
 
Gaudireu de tot un espectacle creatiu, cultural i artístic de la mà dels millors artesans del 
país. 
 



 
El Mercat d’Alimentació Artesana el trobareu a la Rambla d’Ègara on podreu gaudir 
d’una gran exposició i venda de productes d’alimentació d’elaboració pròpia. Productes 
naturals, de pagès, de proximitat, ecològics, de gran qualitat i diversitat el trobareu al vostre 
abast fets amb processos artesanals per delectar els paladars més exigents. 
 
 
EL MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA A LA FIRA MODERNISTA 
 
Durant la Fira Modernista els paradistes del Mercat de La Independència ocuparem els 
espais habituals: 
 
Zona Farmàcia Albinyana 
 
Masia Ca N’Oliveró. 
Fruits del camp ecològics i de producció pròpia. 
 
Horari dissabte de 10:00 a 21:00. 
Horari diumenge de 10:00 a 15:00. 
El Cresol, la cuina del Mercat. 
La cuina tradicional de proximitat. 
 
Horari dissabte de 07:30 a 23:00. 
Horari diumenge de 11:00 a 17:00. 
 
Racó de Sant Galderic: 
 
Aquest espai anirà destinat a la proposta gastronòmica de les parades participants amb 
especial oferta de productes cuinats a la brasa.  
 
Casanovas Selecció. 
 
Carnisseria Vera. 
 
Xarcuteria – Carnisseria Gemma 
 
Horari dissabte de 11:00 a 23:00 
Horari diumenge de 11:00 a 17:00 
 
Soterrani del Mercat: 
 
Aquest espai s’està consolidant com un referent gastronòmic a les grans celebracions de la 
ciutat que es realitzen al centre. Les parades participants ens oferiran els seus productes de 
qualitat que, habitualment podeu trobar al Mercat.  



 
 
Xarcuteria Criolla. 
 
Carnisseria Montse 
  
Gamisans, xarcuteria polleria. 
Xarcuteria L’Enxaneta 
 
Cafeteria Origen 
 
El Celler del Mercat 
 
Llegums cuits i Plats Cuinats, Ricardo i Montse 
 
Horari dissabte de 17:00 a 23:30 
Horari diumenge de 11:00 a 18:00 
 
Durant tota la Fira podreu gaudir també de les parades i personal ambientats com a 
Mercat Modernista i de la cantada de Caramelles el dissabte al migdia. 
 
Els espais de degustació també gaudiran d’ambientació i música de l’època. 
 

Ruta Gastronòmica i espais  
 
A LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU  
L’estand de TERRASSA GASTRONÒMICA.  
Per la Fira modernista, descobreix els sabors autèntics de la nostra terra! 
Exposició de Productes de la “cistella” 
Productes tradicionals conreats i elaborats a prop de casa que conserven els autèntics 
sabors terrassencs i vallesans 
Terrassa Gastronòmica és una marca que identifica els productes, els establiments i les 
activitats organitzades per dinamitzar el turisme gastronòmic a Terrassa.  
Dissabte i diumenge, de 10 a 20h 
Els tastets de Terrassa Gastronòmica   
Dissabte, 13 de maig, de 12 a 14h   
Fa bona fila! : Tapa-tastet de cigró menut amb botifarra Terregada 
Diumenge, 14 de maig, de 12 a 14h 
Posta de llarg i bateig oficial de l’agermanament gastronòmic modernista "Reus, Sitges i 
Terrassa” - La ruta modernista gastronòmica" 
Duet de vermuts i tapes  :  
Tastet del vermut de Reus i Tapa de “Xató de Sitges"  



 
Tastet del vermut "un terrassenc" : Vermut del Celler d'Ullastrell i Tastet de Coca de 
Munt amb botifarra Terregada 
De 17  a  20 h  
Cafè modernista de fi de festa de diumenge de Fira ! 
Tastet degustació de Cafè Terrassa, copa de mistela del Celler d’Ullastrell, i..... Rocs 
de Munt, “l’ stic de festa” i “La Palaudina”  
Venda de tiquets a la carpa de Terrassa Gastronòmica instal·lada a la Plaça Salvador 
Espriu. Degustacions a 1,5€  
Organitza Comissió de Terrassa Gastronòmica - Ajuntament de Terrassa - Gremi 
Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca. Col·laboren : Gremi de Flequers i 
Pastissers de Terrassa i Comarca, Forners i Pastissers de la Terra, Gremi Comarcal de 
Pastisseria de Terrassa, Unió de carnissers, i cansaladers-xarcuters de Terrassa i comarca, 
Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència, Associació de 
Concessionaris i Venedors del Mercat del Triomf,  AlterNativa3, La Botiga del Celler i l’INS 
Cavall Bernat i l’Escola Cultura Pràctica.  
 
La terrassa modernista del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca  
A càrrec dels establiments agremiats Xitos Vins i Tapes i The Laundry Bar, i amb la 
col·laboració de les Escoles d’Hostaleria de Terrassa : l’INS Cavall Bernat i Escola 
Cultura Pràctica , 
Ambientada d’època com a taverna modernista que us ofereix :  
Dissabte i diumenge,vermut modernista “a la fresca” ,de 12 a 16h. 
Dissabte tarda, tapes modernistes i copes “a la fresca”, de 18 a 24h 
*Actuació musical de “La Pianola Novaiorquesa”, a càrrec de Pep Domènech 
Dissabte de 12 a 15h i de 19 a 22h. 
 
AL MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA RAMBLA D’ÈGARA / RACÓ DE SANT 
GALDERIC 
L’Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència us convida a venir al 
Mercat per la Fira Modernista i gaudir de la decoració i ambientació de les parades i les 
entrades amb motius modernistes.  
Hi haurà un Concurs a la parada millor ambientada. 
Campanya de primavera de Terrassa Gastronòmica al Mercat  
Els productes singulars de la “cistella” a les parades del Mercat. adherides a Terrassa 
Gastronòmica  
Divendres, de 8 a 20h i dissabte, de 8 a 15h 
A més a més, us ofereix una oferta gastronòmica molt especial en 3 indrets singulars :  
A la zona de davant de la Farmàcia Albinyana 
La Masia Ca N’Oliveró. Fruits del camp ecològics i de producció pròpia. Horari dissabte de 
10:00 a 21:00 i diumenge de 10:00 a 15:00. 
El Cresol, la cuina del Mercat. La cuina tradicional de proximitat. 



 
Segons l’horari podreu gaudir dels esmorzars de forquilla, el clàssic vermut modernista i 
menús de cuina tradicional amb productes de proximitat. Horari dissabte de 07:30 a 23:00 i 
diumenge de 11:00 a 17:00. 
Al Racó de Sant Galderic 
Tornem a encendre les brases del mercat per oferir-vos els nostres productes. Una oferta 
d’especialitats a la brasa i de plats preparats de les parada associada: Carnisseria Vera. 
Horari dissabte de 11:00 a 23:00 i diumenge de 11:00 a 17:00 
Al soterrani del Mercat : “El gastromercat modernista”: 
Zona de restauració amb entrada des de la Rambla. Us ofereixen una oferta de les 
especialitats gastronòmiques  preparades especialment per la Fira Modernista. A càrrec de 
les parades associades :  
Xarcuteria Criolla, Carnisseria Montse, Gamisans Xarcuteria-Polleria, Xarcuteria 
L’Enxaneta, Cafeteria Origen, El Celler del Mercat i Llegums cuits i Plats Cuinats 
Ricardo i Montse. Horari dissabte de 17:00 a 23:30 i diumenge de 11:00 a 18:00 
Durant tota la Fira podreu gaudir també de les parades i personal ambientats com a 
Mercat Modernista i de la cantada de Caramelles el dissabte al migdia. 
Els espais de degustació també gaudiran d’ambientació i música de l’època. 
 
A LA PLAÇA DEL PROGRÉS 
Durant el cap de setmana de la Fira Modernista,diferents comerços d’aquest barri, decorats 
i ambientats d’època, ens oferiran parades de menjar a preus populars. Entre d’altres 
podreu trobar:L’entrepà de botifarra, a càrrec del Drac de Terrassa,. Tapes a càrrec de 
La Terrassa del Progrés.     
A la Plaça del Progrés disposeu d’una oferta d’activitats infantils,tradicionals,musicals i 
populars al llarg dels 2 dies. Organitza : Associació de Comerciants de Ca n’Aurell- 
Plaça del Progrés  
 
AL CAMÍ FONDO  
El Camí Fondo, des de la Plaça Mossèn Jacint Verdaguer fins la Placeta Saragossa, es 
convertirà en un patí modernista amb tendals i plantes enfiladisses naturals per tot el carrer, 
roses de tons vermells que penjaran per tot el carrer i marcs de fusta que emmarcaran 
escrits d'en Santiago Rossinyol. Hi haurà un photocall modernista 
Vermut popular d’època al carrer,dissabte i diumenge,de 12 a 15h. La Cafeteria Granja 
Catalana, Quicuina, Syrah Wines Bar, El Doll Bretó, Bar La Placeta i Kraken 
Cerveseria amb les seves terrasses “a la fresca” al llarg del carrer, us ofereixen un vermut 
popular modernista,tots al mateix preu de 4,90€, (per a 2 persones), però cada establiment 
l’acompanyarà “a la seva manera”.  
La Cervesa Artesana La Resclosa i Kraken Cerveseria Restaurant us presenten i 
ofereixen un tast de  cervesa terrassenca modernista.   
*Activitats musicals , infantils i populars: El vermuts  aniran acompanyats de música 
ambiental o en viu i al llarg del dia es realitzaran diferents activitats infantils i populars.    
 
 



 

LA CISTELLA MODERNISTA  
Productes per omplir la vostre “cistella”modernista : 
El Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca vendrà el típic Pa de Boina i 
el Pastís Vitrall que s’elabora especialment amb motiu de la Fira Modernista.  
El Pastís Vitrall està elaborat a base de pa de pessic, farcit de nata i trufa i cobert de gema 
cremada.  
El Pastís Vitrall està decorat amb peces de xocolata de colors que simulen un vitrall 
modernista. 
El Pa de Boina és una peça elaborada amb una massa de qualitat, totalment artesanal, de 
repòs que simula una boina de l’època. 
Relació d’establiments on es pot adquirir el Pa de Boina i el Pastís Vitrall durant la Fira 
Modernista,els dies 12, 13 i 14 de maig :  
- Ademas Gluten Free – C/ Rasa, 54 
- Bonpa – Rambla d’Ègara, 55 
- Fleca Torres – Ample, 118 - Bartrina, 16 - Font Vella, 64 - Nord, 62 i Parada Mercat del 
Triomf, núm. 19-20 
- Forn Carné – Rambla d’Ègara, 140 - Raval de Montserrat, 26 - Nou de Sant Pere, 10 - Av. 
Jacquard, 40 
                          Núria, 153 - Agricultura, 54 – Menéndez y Pelayo, 174 – Germà Joaquim, 
43  
- Forn Turull – Font Vella, 1 
- La Tahona de L’Oscar - Carretera Rellinars, 343 
- Mariscal Pastisseria - Avinguda Abat Marcet, 290 
- Pastisseria Forn Progrés – Galileu, 121 
- Pastisseria La Rutlla – Severo Ochoa, 39 
- Pastisseria París – Font Vella, 63 i Girona, 213 

Per a més informació podeu contactar a la seu del Gremi, al telèfon 937361103 o bé al 
correu electrònic gremiflequers@cecot.org. 

 
Durant la Fira, també es posaran a la venda altres productes de la “cistella” selecció dins el 
Projecte Terrassa Gastronòmica:  
 
Al Forn Paris. Membre del Col·lectiu Forners i Pastissers de la Terra,us ofereix els 
productes de la cistella de pa:El pa de Munt, el Pa d’espelta ecològica de Ca n’Arnella, la 
Coca de Munt dolça i els Rocs de Munt  
C/Girona,213 - Tel.:  93 785 51 92  - C/Font Vella,63  - Tel.:  93 784 13 53 

Al carrer Girona,213 tots els dies de la setmana de la Fira i al carrer Font Vella el divendres i 
dissabte.  

 



 
A la Pastisseria Turull, per la Fira Modernista podreu trobar, entre altres especialitats, 

“La Palaudina” 
Carretera de Rellinars,50 – Tel.:937881718   
 
A La Pastisseria Núria trobareu les “Piruletes Modernistes”, uns “Camafeus 
modernistes”de xocolata blanca i els bombons “Terrassa”, dedicats als edificis 
modernistes emblemàtics de la nostra ciutat. 
Pastisseria Xocolateria Núria  - Passeig del Compte d’`Egara, 3 - Tel.: 937860792  
Pastisseria Núria - C/Joaquim Costa,3-5 - Tel.: 937860792  
 
A Neules.com podreu gaudir de les seves clàssiques degustacions gratuïtes de “Pedretes 
de Sant Pere” de diferents gustos , i per omplir la “cistella” trobareu : les “Rajoles vitrall 
del Teatre Principal” (1,95€),  
i altres creacions exclusives., xocolates varies i també de vins dolços,rosats i blancs. També 
podreu comprar  
i emportar-vos altres especials creacions dedicades a la Fira Modernista com les: Piruletes 
dels Gegants Modernistes (entre 2€, 3€ i 4€) 
Dissabte de 10:00h a 14:00 i de 17:00h a 21:00h. Diumenge de 10:00 a 14:00h. Tarda 
tancat. 
 
A les parades de l’Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència i del 
Mercat de Sant Pere , adherides a Terrassa Gastronòmica podreu trobar: 
El cigró menut i les mongetes del ganxet, els formatges mató i cendrat d’Ullastrell, els 
olis verge extra d’oliva becaruda i arbequina del Molí Artesà d’Ullastrell, el vi Martialis, 
el vermut, moscatell, mistela i Ranci del Celler Vitícola d’Ullastrell i el Cafè Terrassa. 
De dimarts a dissabte. Horaris del Mercats :  de dilluns a dimecres de 7:30 a 14.Dijous de 
7:30 a 14h i de 17 a 20:30h. Divendres de 8 a 20h.Dissabte de 7:30 a 15h 
 
+ informació: Tots els productes de la “cistella” de Terrassa Gastronòmica i parades i 
comerços on es poden comprar a : http://visitaterrassa.cat/productes-2  
 
Relació d’establiments on es pot adquirir el Pa de Boina i el Pastís Vitrall i altres productes 
singulars per a omplir la vostre “cistella modernista” a: 
www.firamodernista.cat/cistellamodernista  
 
    

RUTA GASTRONÒMICA  
 
Restaurants i Bars 
El Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca us convida a conèixer la 
gastronomia del 1900 que us ofereixen els establiments d’hostaleria al llarg de tot el cap de 
setmana de la Fira Modernista.  



 
Consulta l’oferta Gastronòmica Modernista - Gastronomia - Què et ve més de gust? : Dinar 
o Sopar Menús modernistes d’època, Esmorzar de Fira, Vermut i Tapes 1900 o Berenar de 
Fira 
Us proposem els espaïs de restauració següents : 
 
Àmbit 1 – Plaça Vella: 
Cafè Central - Plaça Vella, 8 - Tel.: 93 624 84 86 
Pautèntic – La Catedral - Plaça Vella,11 - Tel.: 93 164 21 16 
Cafeteria Plaça Vella – Plaça Vella,15 – Tel.: 93 780 11 33 
El Secreto de Ellen - C/ Monterol, 8 – Tel.: 93 712 81 09 
Restaurant Melange - C/Baix,19 - Tel.: 93 789 51 44   
Cafè Teatre - C/de Baix,31 - Tel.: 93 780 22 38  
El Quijote - Plaça Doctor Cadevall,1 
El Asador - C/Vall,39 – Tel.: 93 789 40 14 
El Porro - C/de la Palla,28 – Tel.: 93 731 39 44  
Quimcacau! - C/Palla,22 – Tel.: 93 784 14 78  
El Cel de les Oques C/ de la Palla,15 - Tel.: 93 7338207  
Restaurant El Vapor Gastronòmic – C/de la Palla,15  
L’Alegria del Teatre - C/ Gaudí,15 – Tel.: 648117693 
els Xixonencs - C/Cremat,5 – Tel.: 93 788 57 88   
Vent de Dalt - C/Unió,28 - Tel.: 93 7892947 
Viena – C/Joan Coromines,8-10 – Tel.:93 733 63 90   
Milch&Zucker – C/Joan Coromines,9 – Tel.:931937601    
Xitos Vins i Tapes - Plaça Salvador Espriu - Tel.: 93 7337157   
Sa Illa. - Plaça Salvador Espriu,3 - Tel.: 93 0019841   
The Laundry Bar – C/Iscle Soler,2 Local B – Tel.: 93 024 32 66  
El Taller dels Silencis - C/Iscle Soler,7  
3 Sentidos Restaurant Gastronòmic - Raval de Montserrat, 68 - Tel.: 93 788 25 26 
Zurito Terrassa – Sala Born - C/de la Rasa,70 – Tel.:93 7895390   
El Rovell de l’Ou - C/ de la Rasa,60 – Tel.: 93 7333414 
Ademas Gluten Free - C/ de la Rasa, 54 – Tel.: 619 707 484                                       . 
 

Àmbit 2 – Rambla d’Ègara: 

Frankfurt Rambla - Rambla d’Ègara,146 
Bar Gomar - Rambla d’Ègara,225 – Tel.: 93 788 11 19 
Restaurant Llumí - Rambla d´Egara 241 – Tel.: 93 788 2574  
La Fàbrica 1909  Vins i Platets - Rambla d’Ègara,270 – Tel.:695 627 963  
La Terrassa del Museu - Rambla d´Egara 270 – Tel.: 937894443   
Bar Repòs - Rambla d’Ègara,287 – Tel.: 93 788 08 66 
Lizarran Terrassa – Rambla d’Ègara, 305 – Tel.: 608 405 816  
El Cultural Terrassa - Rambla d’Ègara,340  – Tel.: 93 720 48 20  



 
al Premsa – Rambla d’Ègara,370 – Tel.:93 788 11 43  
Restaurant- Museu  La Botigueta – DAVID’S – Lounge Club 
Avinguda Josep Tarradellas– Tel.: 93 733 89 70  
 

Àmbit 3 – Parc de Sant Jordi: 

La Glorieta d’en Freixa del Parc de Sant Jordi del DOT Cafè Restaurant.  
Dot Cafè Restaurant - C/Josep Trueta,2 (Parc de Sant Jordi-interior) - Tel:674955701  

El Cafè de l’Aula - C/de Volta,37 – Tel.: 93 0136911 -  

La Revolta - C/ Volta, 5 – Tel.: 658 770 856  
Riazor – C/Pare Llaurador,21 
L’Anònima - Plaça L’Anònima – C/ Galileu, 238 
Colmado 1917 . C/ Granius, 2 – Tel.: 697 263 979  
 

Àmbit 4 – Plaça del Progrés 

Meson Las Forcas - C/d’Arquímedes,131 – Tel.:937885042 – 93 7330569 
www.mesonlasforcas.es  
Bar Los Salvadores – C/Antoni Torrella,6 
El Racó del Parc - Parc dels Catalans,s/n – Tel.: 93 788 77 04 
Hostal del Fum Restaurant - Ctra. Montcada,19-Tel.: 93 788 83 37  
Mun Cuina Evocativa Restaurant -  Hotel Don Candido   
Rambleta del Pare Alegre,98 – Tel.: 93 7333300  
 

Àmbit 5 – Vapor Gran 

Damunt un Cel de Fil - C/Portal Nou,9-local 9-Tel.: 93 7840547  
Restaurant Filigranes de la Lidia - C/de la Rutlla,50 – Te.: 607 431 829  
La Gurmeteria - Passeig del Vapor Gran,24 – Tel.: 93 785 28 67  
Ateneu Terrassenc – Passeig del Vapor Gran, 39 – Passatge B – Tel.: 93 789 15 74  
 

Àmbit 6 – Passeig / Vallparadis  

Mat Bares - C/ Font Vella, 91 – Tel.: 93 125 94 39 
Pastisseria Xocolateria Núria - Passeig del Compte d’Ègara, 3 – Tel.: 93 786 07 92 
Tivoli -Passeig del Compte d´Ègara,16 – Tel.: 645868705  
Nobadis - Passeig del Comte d´Ègara 18 – Tel.: 93 7839296     
Bau House - Avinguda Jacquard,1  
La Cuina d’en Brichs - C/Major de Sant Pere,30 – Tel.:93 7310433  



 
 

Àmbit 7 – Camí Fondo 

1900 B&B Bed&Breakfast – C/Pantà,33 Tel.: 93 174 94 26   
Bar La Placeta - Placeta Saragossa,5 
El Doll Bretó - Camí Fondo,12 – Tel.: 93 7001050   
Quicuina - Camí Fondo,22 – Tel.: 93 783 80 36  
Syrah Wines Bar - Camí Fondo,25-27 – Tel.: 667640039  
Cafeteria Granja Catalana - Plaça Mossèn Jacint Verdaguer,21 – Tel.: 93 788 81 10 
Bar dels Minyons de Terrassa – C/ del Teatre,4-6 – Tel.:647959115 – 661148262 
Tapiñas Tradicional Carn - Plaça Maragall, 1 - Tel.: 93 785 97 46 
Escaletes 8 - Carrer de les Escaletes, 8 – Tel.: 93 7842505  
Kraken Cerveseria Restaurant- C/ Nou de Sant Pere, 31 – Tel.:93 854 74 16    
La Torreta - C/ Nou de Sant Pere,50 – Tel.:93 7314775  
Els Telers Bar Restaurant - C/Sant Ildefons ,8 – Tel.: 677 582 417  
  

Altres àmbits: 

La Braseria (antiga Braseria Noemi) - C/Periodista Grané,47 – Tel.: 93 731 84 63 
Restaurant La Venta - C/Sant Tomás,23-Tel.: 93 513 84 85   
 
Establiments participants en el Concurs d’Ambientació de Bars i Restaurants : 
Cafè Teatre - Dot Cafè Restaurant - El Cafè de l’Aula - El Doll Bretó  - El Porró - El Secreto 
de Ellen -   
El Taller dels Silencis - Escaletes8 – La Glorieta d’en Freixa del DOT - La Torreta - 
L’Anònima –  
Mat Gastrobar  - Pautèntic-La Catedral - Restaurant Llumí - Restaurant Museu La Botigueta 
- Riazor – 
Sa Illa - Syrah Wines Bar - Tapiñas Tradicional Carn - Tivoli - The Laundry Bar  - Xito’s Vins 
i Tapes 
 
 
MÉS INFORMACIÓ  
 

 Informació d'interès  
 
 
OFICINA DE TURISME: 
Masia Freixa, Plaça Freixa i Argemí. 
Tel. 93 739 70 19  
www.visitaterrassa.cat 
 



 
L'Oficina de Turisme informarà permanentment de les activitats que es realitzaran al llarg 
dels dos dies i de l'oferta turística de la ciutat. 
 
PUNTS D'INFORMACIÓ DE LA FIRA MODERNISTA 
 
Durant tot el cap de setmana, podreu recollir el programa de la fira i s'informarà de totes les 
activitats que s'hi poden trobar. 
  
Al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament, parada Terrassa. 
Al Parc de Sant Jordi, davant la Masia Freixa 
A la Casa Soler i Palet al carrer Font Vella, 28. 
 
Els alumnes de Turisme de l'Institut Cavalll Bernat i Voluntaris Terrassa donaran suport i 
informaran als visitants durant tot el cap de setmana. 
 
Punt d'atenció als nens i nenes que es perdin durant la Fira: atri de l'Ajuntament, 
Raval de Montserrat,13 (Cos de Guàrdia- Policia Municipal). 
 
La Fira Modernista accessible 
 
La Fira Modernista, dins el seu ampli programa d’activitats i per fer-la accessible a tothom, 
organitza dues visites signades en Llengua de Signes Catalana: la visita al Teatre 
Principal, el dissabte 13 de maig a les 17.15 h a la Plaça de Maragall, 2 on el guia els 
explicarà la història d’aquest edifici de 1857 i remodelat el 1911 tot mostrant les arts 
decoratives que es conserven (mosaics, vitrals, ferro forjat…) i trobada amb el Sr. Rusiñol,  i 
la visita “Descobreix com brillen les Voltes de la Masia Freixa”, el diumenge 14 de maig 
amb punt de trobada a la Masia Freixa (a la porta d’entrada del servei), amb dos passis d’ 
uns 20 minuts cadascu (a les 11 h i a les 12 h), que permetrà pujar a la part alta de l’edifici, 
contemplar l’excepcional panoràmica i descobrir la singularitat de la coberta després de la 
seva restauració.  
 
Per descobrir la Masia Freixa al vostre aire també posem a la vostra disposició 
l’audiosignoguia de la Masia Freixa i les publicacions de Lectura Fàcil i en llenguatge 
Braille. 
 
Descàrregues gratuïtes a: 
http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/ 
http://visitaterrassa.cat/audioguia/  
 



 
XARXES SOCIALS 
 

 
La Fira Modernista al Twitter. Segueix la fira minut a minut al perfil de Twitter de 
Turisme @visitaterrassa. I també a través de l’etiqueta #firamodernistatrs 

 
 

Segueix la informació de la Fira a la pàgina de Facebook: 
www.facebook.com/terrassa.turisme 

 
Participa al grup de Facebook “Fira Modernista de Terrassa”. Uneix-t’hi, publica 
opinions i penja les teves fotos! https://www.facebook.com/groups/firamodernista/ 
 
 

La Fira Modernista també a Instagram. Les millors imatges de la fira les pots veure 
a través de l’etiqueta #firamodernistatrs2017 i també al perfil d’Instagram de Turisme 
@terrassaturisme. 
 
 

CONCURSOS 
 
 
V CONCURS D’INSTAGRAM  
 
Durant el cap de setmana de la Fira publica les teves fotos amb les etiquetes 
#firamodernistatrs2017 #terrassaturisme #terrassacentre #igersterrassa.  
 
Les imatges han de ser originals i correspondre a algun instant, activitat o espai de la Fira 
Modernista de Terrassa 2017.  
 
Hi ha premis molt interessants! Consulta les bases de participació als perfils d'Instagram de 
@terrassaturisme, @terrassacentre i @igersterrassa. 
 
 
XIII CONCURS D'AMBIENTACIÓ DE COMERÇOS I APARADORS 
 
BASES 
 
L’Ajuntament de Terrassa, juntament amb Terrassacentre, convoca el XIII Concurs 
d’Ambientació de Comerços i Aparadors dins dels actes de la 15ª Fira Modernista de la 
ciutat, amb el principal objectiu d’implicar i promoure el comerç local en una activitat tan 
rellevant com és la Fira Modernista. Les bases del concurs són les següents:  
 



 
1. Participants  
La participació és oberta a tots els establiments comercials que es trobin situats a l’entorn 
immediat de l’espai on es realitza la Fira Modernista.  
 
2. Tema  
El Modernisme.  
 
3. Durada  
Els aparadors hauran de romandre exposats, com a mínim, des de el dimecres anterior (10 
de maig) a la realització de la Fira Modernista (13 i 14 de maig), fins com a mínim al 
dimecres següent a la Fira Modernista (17 de maig). Això visibilitzarà als comerços i 
possibilitarà al públic poder gaudir i valorar aquesta iniciativa. 
  
4. Jurat  
El jurat estarà format per representants de: - Ajuntament de Terrassa - Terrassa Centre - 
Una entitat vinculada a la Fira Modernista (a determinar)  
 
5. Visita  
El Jurat visitarà els comerços durant la setmana de la celebració de la Fira Modernista. Àrea 
de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat Servei de Comerç Carrer Telers, 5 passadís B, 
1-planta Tel. 937397407 www.terrassa.cat  
 
6. Criteris de valoració  
Els criteris de valoració del jurat seran: - l’originalitat - la utilització de material d’època 
(original o rèplica) - la qualitat artística - el disseny - el grau de vinculació al tema del 
modernisme  
 
7. Veredicte del jurat  
El veredicte es farà públic als mitjans de comunicació i als interessats durant la setmana 
posterior a la finalització de la Fira Modernista. Les deliberacions del jurat seran secretes i 
inapel·lables  
 
8. Inscripcions  
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a través de Terrassacentre, a la seva 
seu del carrer Gavatxons, 9 - 1r pis, tel. 93 780 89 92. També es podrà sol·licitar per correu 
electrònic a gerencia@terrassacentre.com. Tots els participants podran facilitar a 
Terrassacentre una fotografia de l’aparador i interior de l’establiment que serà penjada a la 
pàgina facebook del grup fira modernista. La participació en el concurs suposa l’acceptació 
de les bases.  
 
9. Període d’inscripció  
El període d’inscripció al concurs s’iniciarà just un mes abans de la data de la Fira i 
finalitzarà el dijous anterior al seu començament.  



 
 
10. Distintius  
Terrassacentre facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que acredita la seva 
participació i que haurà d’ésser exposat en l’aparador durant tot el període de durada del 
concurs. Aquest distintiu es lliurarà en formalitzar-se la inscripció.  
 
11. Premi  
El concurs premiarà els tres aparadors més ben ambientats. El lliurament de premis tindrà 
lloc la setmana següent de la Fira Modernista.  
 
12. Informació  
Terrassacentre  
Carrer Gavatxons, 9 – 1r pis 08221 Terrassa  
Tel. 93 780 89 92 gerencia@terrassacentre.com.  
http://www.terrassacentre.com/  
http://visitaterrassa.cat/fira-modernista-presentacio/ 
 
 
XII CONCURS D'AMBIENTACIÓ DE BARS I RESTAURANTS 

 

BASES 
L’Ajuntament de Terrassa, juntament amb Terrassa Centre i el Gremi d’Hostaleria de 
Terrassa i Comarca, convoca el XII Concurs d’Ambientació de Bars i Restaurants de la 
Ciutat, amb el principal objectiu d’implicar i promoure el sector de la restauració i de l’ 
hostaleria local en una activitat tan rellevant com és la Fira Modernista. Les bases del 
concurs són les següents: 
 
1. Participants 
La participació és oberta a tots els bars i restaurants que es trobin situats a l’entorn 
immediat de l’espai on es realitza la Fira Modernista.  
 
2. Tema 
El modernisme 
 
3. Durada 
Els bars i restaurants hauran de romandre ambientats, com a mínim, el cap de setmana de 
la realització de la Fira Modernista, des del dissabte a les 11 h fins al diumenge a les 21 h. 
 
4. Jurat 
El jurat estarà format per representants de: 
Organització Fira Modernista. 
Gremi Empresarial d’ Hostaleria de Terrassa i Comarca  



 
 
5. Visita 
El Jurat visitarà els comerços participants durant la celebració de la Fira Modernista. 
 
Un cop finalitzada la fira modernista, diumenge a les 21 h. el concurs es donarà per tancat. 
 
6. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració del jurat seran: 
l’originalitat 
la utilització de material d’època (original o rèplica) 
la qualitat artística 
el disseny 
el grau de vinculació al tema del modernisme 
 
7. Veredicte del jurat 
El veredicte es farà públic als mitjans de comunicació i als interessats durant la setmana 
posterior a la finalització de la Fira Modernista. Les deliberacions del jurat seran secretes i 
inapel·lables. 
 
8. Inscripcions 
 
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a través del Gremi d’Hostaleria de 
Terrassa i Comarca, Cr. De Castellar, 94 – Tel. 93 780 13 59 / 667 48 28 12. Correu 
electrònic:  gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com.  
 
Tots els participants podran facilitar al Gremi d’hostaleria una fotografia de l’aparador i 
interior de l’establiment que serà penjada a la pàgina facebook del grup fira modernista. 
 
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases. 
 
9. Període d’inscripció  
El període d’inscripció al concurs s’iniciarà just un mes abans de la data de la Fira i 
finalitzarà el dilluns anterior al seu començament.  
 
10. Premi 
El concurs premiarà els tres establiments més ben ambientats  
El lliurament de premis tindrà lloc la setmana següent de la Fira Modernista 
 
 
11. Informació 
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca 
Cr. De Castellar, 94 
08222 Terrassa Tel. 93 780 13 59 / 667 48 28 12 



 
gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com 
 
Web Gremi: http://www.gremihostterrassa.com/ 
Web Ajuntament de Terrassa: http://visitaterrassa.cat/fira-modernista-presentacio/ 
 
 
XI CONCURS D'ENGALANAMENT DE CARRERS: MONTSE PRAT 
 
BASES 
 
L’Ajuntament de Terrassa, juntament amb Terrassacentre convoca el XI Concurs 
d’engalonament de carrers del centre històric, dins dels actes de la 15ª Fira Modernista de 
la ciutat, amb el principal objectiu d’aconseguir una ambientació i decoració dels espais on 
es desenvolupa la Fira, el més aproximada possible a l’època del modernisme, on el bon 
gust i el rigor històric es complementin per a la consecució d’aquest clima de finals del segle 
XIX, i principis del XX. A tal fi, es tindrà en compte tant la decoració i ambientació del carrer, 
com de les façanes, dels aparadors comercials, així com del vestuari dels propis veïns i 
veïnes.  
 
1.- Participants  
La participació és oberta a tots els a tots els carrers del centre històric que es trobin situats a 
l’entorn immediat de l’espai on es realitza la Fira Modernista.  
 
2.- Tema  
L’ambientació d’un carrer inspirat en la temàtica modernista.  
 
3.- Durada  
El carrer haurà de romandre ambientat com a mínim els dos dies de la Fira, des del seu 
inici, el dissabte a les 10 hores fins a la seva finalització, el diumenge, a les 21 hores.  
 
4.- Jurat 
El jurat estarà format per representants de: - L’Organització de la Fira - Terrassacentre  
 
5.- Visita  
El Jurat visitarà els carrers al llarg dels dos dies de la Fira Modernista. Àrea de Cultura, 
Innovació i Projecció de la Ciutat Servei de Comerç Carrer Telers, 5 passadís B, 1-planta 
Tel. 937397407 www.terrassa.cat  
 
6.- Criteris de valoració  
Els criteris de valoració del jurat seran: - l’originalitat - la utilització de material d’època 
(original o rèplica) - el disseny i la qualitat artística - el grau de vinculació al tema del 
Modernisme - el grau d’implicació dels establiments del carrer  
 



 
7.- Veredicte del jurat  
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. El veredicte es farà públic el dia i 
l’hora prevista per al lliurament de premis durant la setmana posterior a la fira.  
 
8.- Inscripcions  
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a través de Terrassacentre, a la seva 
seu del C. Gavatxons, 9 1er pis – Terrassa Tel. 93 780 89 92. També es podrà sol·licitar per 
correu electrònic a gerencia@terrassacentre.com. La participació en el concurs suposa 
l’acceptació de les bases.  
 
9.- Premi  
El millor carrer engalanat guanyarà el premi Montse Prat. El lliurament de premis tindrà lloc 
la setmana següent de la Fira Modernista.  
 
10. Informació  
Terrassacentre  
Carrer Gavatxons, 9 – 1r pis 08221  
Terrassa Tel. 93 780 89 92  
gerencia@terrassacentre.com  
www.terrassacentre.com 
 
 
XI CONCURS DE FOTOGRAFIA 
 
BASES 

Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa organitzen el XI concurs de fotografia de la 
Fira Modernista 2017, que es celebrarà entre els dies 12, 13 i 14 de maig de 2017. 

TEMA 
Fira Modernista de Terrassa, edició 2017, o qualsevol altra edició anterior. 
PARTICIPANTS 
Podrà participar al concurs qualsevol visitant a la Fira Modernista, resideixi o no a Terrassa, 
Els membres del Jurat no podran participar al concurs. 
 
FORMAT FOTOGRÀFIC I PRESENTACIÓ 
Les imatges es presentaran en suport digital, color, blanc i negre, etc. 
 
Les obres es presentaran en arxiu JPG, anomenat amb el títol de la fotografia. Cada 
fotografia haurà de tenir una mida mínima de 1500 píxels pel costat més petit amb una 
resolució de 300 ppp. 
S’admetrà un màxim de 3 fotografies per autor agrupades en una única col·lecció. 
 



 
Per tal de poder optar al premi a la millor col·lecció s’haurà d’indicar el títol de la sèrie de 
fotografies, a més del títol individual de les mateixes. 
 
Les imatges han de complir la normativa vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de 
tercers, especialment els de propietat intel·lectual, a l’honor, intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions 
derivades de l’ús de noves tecnologies i de les comunicacions comercials. 
 
ENVIAMENT DE LES FOTOGRAFIES 
Les obres s’han d’enviar a la següent adreça de correu electrònic:  
fotomodernista@gmail.com   
 
IDENTIFICACIÓ 
En el correu en què s’enviïn les fotografies han de constar les següents dades obligatòries i 
en aquest ordre: 
 
 Títol de la col·lecció: 

Títol de la fotografia: 
Nom de l’autor/a: 
Edat: 
Adreça: 
Telèfon: 
Si es forma part d’una associació fotogràfica, indicar nom entitat: 

 
DATES 
El termini de presentació de fotografies s’iniciarà coincidint amb la celebració del primer acte 
inclòs al programa d’activitats de la Fira Modernista de 2017. 
El termini màxim de lliurament d’obres finalitzarà el dia 14 de juliol de 2017, a les 19:00h.  
 
AUTORIA 
Les fotografies han de ser de creació dels participants. Els drets de propietat intel·lectual 
han de pertànyer íntegrament al participant.  
 
AUTORITZACIÓ DE TERCERS 
Per a la captació, reproducció i publicació de la imatge o dades personals de les persones 
que apareguin a les fotografies, els participants que presentin fotografies a concurs són 
responsables d’haver obtingut les autoritzacions que corresponguin.  
 
DELIBERACIÓ DEL JURAT 
El jurat estarà format per membres de Fotoclub Terrassa i, si s’escau, d’altres entitats o 
fotògrafs de renom.  



 
La deliberació del jurat serà pública i en acte obert, i tindrà lloc un dia del mes d’octubre a 
determinar, a la seu de Fotoclub Terrassa (Rambla d’Ègara, 340, 2n) en acte obert a tots els 
participants i públic en general.  
El veredicte del jurat és inapel·lable.  
S’informarà puntualment del dia i hora de la deliberació del jurat, a través de la pàgina web 
de Fotoclub Terrassa (www.fotoclubterrassa.wordpress.com) i de la Fira Modernista 
(www.terrassa.cat)  
 
EXCLUSIÓ DE FOTOGRAFIES 
Els organitzadors es reserven el dret d’excloure aquelles fotografies que no s’ajustin a la 
temàtica, que no reuneixin un mínim de requisits tècnics i artístics, o que tinguin un 
contingut que pugui resultar ofensiu. 
 
 
PUBLICACIÓ DEL VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS 
El resultat del veredicte i les fotografies guanyadores es publicaran a les pàgines web: 
www.terrassa.cat/firamodernista i www.fotoclubterrassa.wordpress.com 
 
La data i lloc d’entrega de premis es publicarà puntualment a les pàgines web abans 
esmentades. 
Les persones premiades seran avisades amb anel·lació. En cas que no es pugui contactar 
amb els guanyadors/es per causes alienes als organitzadors, serà guanyador/a la persona 
que hagi quedat en segon lloc de la classificació de cadascun dels premis, i així 
successivament fins que es trobi un guanyador/a . 
 
Per recollir el premi, els/les guanyadors/es hauran d’acreditar la seva identitat. 
 
Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, s’informa que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a 
cap fitxer de Fotoclub Terrassa ni de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
LLISTAT DE PREMIS 
 

- 1r Premi a la millor col·lecció fotogràfica  
 

- 1r Premi a la millor fotografia  
 
- 2n Premi a la millor fotografia 

 
- 3r Premi a la millor fotografia 

 
Els premis aniran acompanyats pel corresponent diploma, trofeu i premi a determinar per la 
organització. 



 
Cada autor només podrà optar a un premi. 
Els premis no podran quedar deserts i no podran ser bescanviables. 
 
EXPOSICIÓ 
L’organització realitzarà una exposició formada per les fotos guanyadores i per les altres 
fotografies que els organitzadors seleccionin i decideixin incloure d’entre les presentades al 
concurs.  
Per a la seva exposició, s’afegirà a les fotografies un paspartú digital de les modes del 
suport a emprar, així com el nom de l’autor i la menció aconseguida. 
L’exposició es realitzarà durant la Fira Modernista del 2018, en el lloc i mitjà que es 
determini. 
La inauguració de l'exposició se celebrarà durant el transcurs dels actes de la Fira 
Modernista a realitzar al mes de maig del 2018, acte al que podran assistir tant participants 
com públic en general. 
 
DRETS D’IMATGE 
Les persones participants autoritzen a Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa per tal 
que els seus noms, cognoms i imatge puguin ser reproduïts i publicats a través de qualsevol 
mitjà, incloent-hi internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, per a la 
publicació dels guanyadors/es d’aquest concurs, així com per la publicitat de noves 
edicions, sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap remuneració. 
 
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
Els participants coneixen i accepten que en cas de resultar guanyadors cedeixen a favor de 
Fotoclub Terrassa i de l’Ajuntament de Terrassa els drets patrimonials de propietat 
intel·lectual de les fotografies presentades al concurs per tal de reproduir-les en catàlegs, 
pòsters, pancartes, llibres de difusió, pàgines web o qualsevol altre suport físic o digital per 
a la promoció i difusió del Concurs de Fotografia i de la Fira Modernista de Terrassa, fent 
constar el nom de l’autor i respectant les proporcions originals de la fotografia. 
Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de quatre 
anys. 
L’organització es reserva el dret d’exposar i reproduir les fotografies presentades al concurs 
prèvia obtenció del permís corresponent de l’autor. 
 
RESPONSABILITAT 
Els participants seran responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de 
la seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per Fotoclub Terrassa i 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 
RESERVES I LIMITACIONS 
Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa es reserven el dret a anul·lar o suspendre el 
concurs, o bé canviar alguna de les seves condicions si per causes alienes a la seva 
voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament del concurs. 



 
Els organitzadors descartaran les inscripcions abusives o fraudulentes. 
Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa no es fan responsables de la veracitat de les 
dades facilitades pels participants; en cas que les dades siguin incorrectes o estiguin 
incompletes, els organitzadors s’eximeixen de tota responsabilitat per no poder contactar 
amb el guanyador/a. 
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en aquest concurs comporta l'acceptació íntegra d’aquestes bases. 
Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases serà decidit per la pròpia organització. 
 
 
 
I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A L’AIRE LLIURE DEL PÍCNIC MODERNISTA DE 
TERRASSA  
Llum i Color del 900 amb el suport de l’Institut del Paisatge Urbà de Barcelona i l’Ajuntament 
de Terrassa organitzen el Concurs de Pintura Ràpida a l’aire lliure del 1r Pícnic Modernista 
de Terrassa. 
 
BASES 
 
1.- Podran participar tots els artistes que ho desitgin 
 
2 .- L'estil i la tècnica seran lliures i la seva temàtica haurà de ser exclusivament els edificis i 
la indumentària modernista de Terrassa 
 
3 .- Les inscripcions es realitzaran per Internet als e-mails: mjoseplluis@yahoo.es i 
pacocampos71@gmail. Abans de les 20,30 p.m. del dimecres 10 de maig del 2017  
 
4 .- Cada participant haurà d'anar proveït de tot material que pugui necessitar per 
desenvolupar la seva obra, inclòs el cavallet on s'exposarà la seva pintura. 
 
5 .- El suport, que haurà de ser rígid, de color blanc i superfície llisa, i d'unes dimensions 
que no sobrepassin les mesures de 100 x 81 centímetres, es presentarà el dia  13 de maig 
del 2017 entre les 09:00 i les 10: 00 hores, a la Masia Freixa per ser segellat. Només 
s'admetrà un suport per concursant. 
 
6 .- A les 17:30 hores del diumenge 14 de maig del 2017 es donarà per finalitzat el PRIMER 
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA MODERNISTA A L'AIRE LLIURE, havent de presentar 
els concursants al control establert a la Masia Freixa,  amb la seva obra acabada. Allà 
quedarà exposada en el seu cavallet fins a les 19:00 hores, moment en el qual es donarà a 
conèixer públicament la decisió del jurat i es procedirà al lliurament de PREMIS. 



 
 
7 .- El jurat estarà compost per: Marta Montcada  .- Artista plàstica multidisciplinar .- Ichiro 
Hirose .- Historiador .- Mercè Pla .- Escultora i Ceramista  
 
8 .- Els premis establerts són els següents: 
 
PRIMER PREMI .- Llibre ELS BALCONS DE BARCELONA.- Llibre LA RUTA DE LES 
LLIBERTATS .- Llibre RUTA del MODERNISME de Barcelona .- Llibre Guia d´Autors RUTA 
del MODERNISME de Barcelona .- Talonari de descomptes per visitar Edificis Modernistes 
de Barcelona .- Visita guiada a Terrassa per a dues persones a la ruta “Fàbrica i somnis”.- 
Llibre el Modernisme a Terrassa. 
 
SEGON PREMI .- Llibre LA RUTA DE LES LLIBERTATS .- Llibre RUTA del MODERNISME 
de Barcelona .- Llibre Guia d´Autors RUTA del MODERNISME de Barcelona .- Talonari de 
descomptes per visitar Edificis Modernistes de Barcelona .- Visita guiada a Terrassa per a 
dues persones a la ruta “Fàbrica i somnis” .- Producte de Terrassa Turisme. 
 
TERCER PREMI: Llibre LA RUTA DE LES LLIBERTATS .- Llibre RUTA del MODERNISME 
de Barcelona.- Llibre Guia d´Autors RUTA del MODERNISME de Barcelona .- Talonari de 
descomptes per visitar Edificis Modernistes de Barcelona .- Visita guiada a Terrassa per a 
dues persones a la ruta “Fàbrica i somnis” .- Producte de Terrassa Turisme. 
 
9.- Un cop finalitzat el termini d'inscripció, l'organització del concurs ratificarà la llista de 
participants acceptats, comunicant als possibles exclosos, degudament justificada, aquesta 
decisió. 
 
10 .- TÍTOL DE LES OBRES .- Les obres hauran d'anar titulades al dors però sense signar. 
Les obres premiades seran signades pels autors amb posterioritat i un cop concedits els 
premis 
 
11 .- ACCEPTACIÓ DE LES BASES .- El fet de concursar pressuposa l'acceptació íntegra 
d'aquestes bases i no serà, per tant, admesa cap tipus de reclamació que afecti a l'exposat 
en elles en qualsevol sentit. Els concursants que contravinguin qualsevol d'aquestes bases 
al llarg del concurs seran desqualificats i no podran presentar-se a convocatòries posteriors. 
 
 

VISITES GUIADES – FIRA MODERNISTA 2017 

 

Des del Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa s’organitzen visites 
guiades a diferents edificis modernistes de la ciutat.  
 

 “Recepció a la Masia Freixa”   



 
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit arquitecte 
Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical modernista i la 
representació d’un fragment de l’Auca de Sr. Esteve.  
Visita guiada i teatralitzada. 
Punt de trobada: glorieta del Parc de Sant Jordi. 
(Places limitades, màxim 50 persones). 
Dissabte a les 11 h, 12 h, 13 h, 17h, 18 h i 19 h 
Diumenge a les 11 h, 12 h, 13 h, 17h, 18 h i 19 h 
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 

 “Descobreix com brillen les voltes de la Masia Freixa” 
Pugeu a la part alta de la Masia Freixa i contempleu l'excepcional panoràmica del Parc de 
Sant Jordi i la singularitat de la coberta després de la restauració.  
Punt de trobada: Parc de Sant Jordi - entrada porta de servei de la Masia Freixa. 
(Places limitades, màxim 30 persones). 
Dissabte a les 11 h, 11.30 h, 12 h, 12.30 h, 13 h, 17 h, 17.30 h, 18 h, 18.30 h i 19 h 

Diumenge a les 11 h , 11.30 h, 12 h , 12.30 h, 13 h, 17 h, 17.30 h, 18 h, 18.30 h i 19 h 
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 

 visita accessible en Llengua de Signes Catalana 
 

 “Les voltes de la Masia Freixa sota la lluna” 
Sobre els vidres del sostre de la Masia Freixa, l’arquitecte Lluís Muncunill va descriure 
“romànticament havien de lluir de manera especial en les nits de lluna plena". Vine a 
descobrir-ho! 
Punt de trobada: porta principal de la Masia Freixa. 
(Places limitades, màxim 30 persones). 
Dissabte a les 21.30 h i a les 22.30 h 
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 
 “Visita guiada a l’Escola Industrial”  
Transporta't al 1904 i descobreix les arts decoratives que amaga l'antic Palau d'Indústries: 
les pintures murals de Pere Viver, el vitrall amb l'al·legoria de la indústria... 
Punt de trobada: carrer de Colom, 1 (entrada principal de l’edifici) 
 (Places limitades, màxim 50 persones). 

Dissabte a les 10.30 h  
Diumenge a les 10.30 h  
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 

 “Visita guiada a la Casa Josep Mª Coll i Bacardí”  
Una visita guiada que et farà conèixer l'edifici que Josep Mª Coll i Bacardí va construir com 
a residència familiar i on destaquen els paviments hidràulics, les arts aplicades i les vistes 
des de la terrassa. 
Punt de trobada: avinguda de Jacquard, 1 (Casa Baumann) 



 
 (Places limitades, màxim 50 persones). 
Dissabte a les 17 h 
Diumenge a les 12 h   
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 

 visita adaptada excepte la pujada a la terrassa 
 

 “Visita guiada a l'Ajuntament de Terrassa!”  
Deixa't guiar pel vestíbul, l'escala monumental, el Saló de Plens i el despatx de l'alcalde. 
Punt de trobada: vestíbul de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14) 
(Places limitades, màxim 50 persones). 
Dissabte a les 11.30 h, 12 h, 12.30 h i 13 h   
Diumenge a les 11.30 h, 12 h, 12.30 h i 13 h 
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 
 

 “Visita guiada al Parc de Desinfecció”  
Vine al Parc de Desinfecció i aprofita l'oportunitat que et dona la Fira Modernista per visitar 
aquest antic edifici, d’estètica original, dissenyat per l' arquitecte Josep Maria Coll i Bacardí, 
on es combina la funcionalitat amb l’art .  
Punt de trobada: carrer de Calderón de la Barca, 4 – carretera d’Olesa de Montserrat 
 (Places limitades, màxim 50 persones). 
Dissabte a les 16.30 h i a les 17 h 
Diumenge a les 11 h i a les 11.30 h 
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 

 “Visita guiada al Teatre Principal i trobada amb el Sr. Rusiñol”  
 
Teniu inquietud per saber com és el Teatre Principal? Veniu a visitar aquest edifici de 1857 i 
remodelat el 1911 que conserva un ampli repertori modernista tant a l’exterior com a 
l’interior (ebenisteria, pintura, mosaics, vitralls, ferro forjat…) i trobeu-vos amb el Sr. Rusiñol! 
Punt de trobada: a la porta del Teatre Principal, plaça de Maragall, 4 
(Places limitades, màxim 50 persones) 

Dissabte a les 17.15 h , a les 18 h, a les 19.45 h  i a les 20.30 h 
Diumenge a les 19.45 h i a les 20.30 h  
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 

 visita accessible en Llengua de Signes Catalana 
 

 Itinerari “De la Fàbrica al Magatzem”  
 
Descobreix el paisatge d'aquelles antigues fàbriques i magatzems de l'actual patrimoni 
industrial de la ciutat: Vapor Aymerich, Amat i Jover, la quadra de la Fàbrica Izard, la 
Fàbrica i el Magatzem Marcet i Poal, la quadra del Vapor Ventalló, el Magatzem Torras i el 
Magatzem 



 
Joaquim Alegre.  
 Punt de trobada: Rambla d’Ègara, 270 
 (Places limitades, màxim 50 persones). 
Dissabte a les 11 h 
Diumenge a les 11 h  
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 

 visita adaptada excepte el Magatzem Joaquim Alegre 
 

 Itinerari “Amb Rusiñol del Principal al Retiro” 
Recorre els emplaçaments dels antics teatres de la ciutat (Teatre Principal i Teatre del 
Retiro) a través de l’obra de Santiago Rusiñol, un dels autors més destacats de la bohèmia 
modernista catalana. En finalitzar, degustació gratuïta, gentilesa de VERMUT de REUS, a 
tots els assistents de la ruta guiada. 
Punt de trobada: al carrer de Sant Pau, 6, a l’antic Magatzem Pasqual Sala (CECOT)  
(Places limitades, màxim 50 persones). 
Dissabte a les 11.30 h  
Diumenge a les 11.30 h  
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 
 

 Itinerari “Divertimento” 
Quins eren els llocs d’oci i diversió d'ara fa un segle? vine a descobrir on s'instal·là la sala 
d'espectacles modernistes "Ars Lucis", el Círcol Egarenc, el Teatre Principal, el Gran 
Casino...  
uns espais, tot i molt remodelats avui dia, on la burgesia del moment celebrava festes, 
reunions... 
Punt de trobada: placeta de la Font Trobada. 
(Places limitades, màxim 50 persones). 
Dissabte a les 18 h   
Diumenge a les 18 h   
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 

 Itinerari infantil “na TERANYINES a escena”  
La titella Teranyines serà la vostra guia en aquesta divertida aventura per la ciutat. Na 
Teranyines és una aranya molt vella, té més de 100 anys! I, com totes les aranyes 
terrassenques del temps dels rebesavis, no fa teranyines fosques i enganxoses, ella és de 
la ciutat dels teixits i fa teranyines modernistes. Si deixeu que us hi acompanyi, us mostrarà 
els principals edificis de l’època i us descobrirà el material secret que utilitzaven les aranyes 
per teixir. Això si, us farà anar a “tot de pito” i treballar de valent! 
Activitat per a famílies i grups amb infants de 3 a 7 anys (aquests han d'anar acompanyats 
d'un adult). 
Punt de trobada: Plaça Didó, 3 (Sala Muncunill). 



 
(Places limitades, màxim  de 40 persones). 
Dissabte a les 12 h 
Diumenge a les 12 h   
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme 
 
 

VISITES AL TEU AIRE 
 
 L’Audioguia “Modernisme Industrial a Terrassa” 
Us convidem a realitzar la ruta del modernisme industrial de Terrassa de forma lliure i 
autoguiada!  
Podeu seguir-la en català, castellà o anglès. 
S’han escollit 10 edificis de la ruta industrial i modernista de Terrassa: Vapor Aymerich, 
Amat i Jover (mNACTEC), Mercat de la Independència, Confiteria Vídua Carné (Farmàcia 
Albiñana), Ajuntament de Terrassa, Casa Alegre de Sagrera, Gran Casino, Casa Baltasar 
Gorina, Teatre Principal, Magatzem Torras i Masia Freixa.  
Descarrega't l'aplicació gratuïtament, en format MP3, al teu mòbil a través de la pàgina web: 
http://visitaterrassa.cat/audioguia/ 
 

 
 L’Audio-.signo-guia  de la Masia Freixa  
Amb subtitulació i llengua de signes perquè les persones amb discapacitat auditiva puguin 
fer la visita a aquest edifici modernista de forma autònoma. En català, castellà i anglès. 

 
 
 

Sabies què? 

El 1917 Lluís Muncunill projectà varis habitatges unifamiliar entre ells la casa Emili Soler 
situada entre el carrer de Joaquim de Paz i el carrer del Passeig. 
El 24 de març de 1917 morí de forma prematura l’arquitecte municipal Josep Maria Coll i 
Bacardí.  
 

 
 



 
1900 B&B 
Abacus 
Acció Teatre 
Afinia Hoteles 
Agrupació de Pessebristes de Terrassa 
Agrupació Musical San José de Abrucena de Terrassa 
Agrupació Sardanista Amunt i Crits 
Agrupació Sardanista ASERT 
Agrupación Cultural de Tijoleños 
Ajuntament d'Alcoi 
Ajuntament d'Amposta 
Ajuntament d'Argentona 
Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida) 
Ajuntament de Canet de Mar 
Ajuntanment de Cardedeu 
Ajuntament de Castellar de n'Hug 
Ajuntament de L'Ametlla del Vallès 
Ajuntament de La Garriga 
Ajuntament de la Pobla de Lillet 
Ajuntament de Manresa 
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Reus 
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
Ajuntament de Sitges 
Ajuntament d'Ullastrell 
Alerta i Prevenció, S.L. 
AlterNativa3 
Amics de les Arts i Joventuts Musicals 
Amics de Sant Antoni Abat 
Amics del Parc de Sant Jordi 
Amics del Vapor Gran 
Arxiu Tobella 
Associació Catalana Afectats Fibromialgia 
Associació Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Canjáyar 
Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència 
Associació de Dones "Salvia" de Canet de Mar 
Associació de Persones Sordes de Terrassa 
Associació de professionals i pares pro-autisme Terrassa-Ullastrell (TEacció) 
Associació de Puntaires de Terrassa 
Associació de Veïns de Ca n'Aurell 
Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere 
Associació Hermandad Andaluza de San José de Abrucena 
Associació La Oka 



 
Ateneu Terrassenc 
Ball de Gitanes Terrassa 
Banda de Terrassa 
Baraka Club de Viatges 
Barruguet 
Bastoners de Sant Pere 
Bastoners de Terrassa 
BauHouse (Bar de la Casa Baumann) 
BCT 
BiciTerrassa Club 
Bonpreu - Esclat 
Brocantic 
Brujaum. Gran Casino 
Ca n'Aurell Comerç 
Café Teatre 
Cafeteria Sa Illa 
Castellers de Terrassa 
CECOT 
CEM Escola de Música 
Centre Cultural El Social 
Centre Cultural Terrassa 
Centre d'Arts Escèniques de Terrassa 
Centre Dental Les Escoles 
Centre Documentació i Museu Tèxtil 
Cinema Catalunya 
Circ Raluy 
Club de Rugby Carboners de Terrassa 
Club Ferroviari de Terrassa 
Club Handbol Ègara 
Cobla la Principal de Terrassa 
Comerciants del Carrer de la Rutlla 
Comissió 8 de març 
Consorci de Turisme del Vallès Occidental 
Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana 
Coral Lamardebé 
Coral Orfeó Joventut Terrassenca de la SCJT 
Coral Rossinyol 
Coral Voluntaris de la Creu Roja 
Dismifísics "Prou barreres" (Associació Terrassenca de disminuïts físics i associats) 
Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n'Aurell 
Drac i Drac infantil de Terrassa 
Doubletree by Hilton Hotel & Conference Center La Mola 
El Social Teatre 



 
Entitat Sòciocultural La Llanterna terrassenca 
Esbart Egarenc del Social 
Escola Airina 
Escola Cultura Pràctica 
Escola Industrial 
Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa 
Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa 
Escola Pia 
Escola Vedruna Vall 
Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hòquei Club (MATHC) 
Espai i Dansa Mireia Ferrer 
Farmàcia Del Cacho 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Forners i Pastissers de la Terra 
Fernando Font de Gayà 
Fundació Fira de Manresa 
Fundació Sant Llàtzer de Terrassa 
FUPAR (Fundació Pere Amat Roumens) 
Granja Núria - Mató d'Ullastrell 
Unió de carnissers i cansaladers-xarcuters de Terrassa i comarca 
Gremi Comarcal de Pastisseria de Terrassa 
Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i comarca 
Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i comarca 
Grup Catalana Occidente 
Grup de Geganters de Terrassa 
Grup de Teatre d'Amics de les Arts i JJMM 
Handbol Terrassa 
Hockey per Terrassa 
INS Cavall Bernat 
IES Terrassa 
IgersTerrassa 
Jaume Olivet 
Jaume Soler 
Joan Brugueras 
KIDS&US 
La Botiga del Celler d'Ullastrell  
La Colla dels Federins (Associació Trabucaires de Terrassa) 
La Gurmeteria 
Landromina 
Llum i Color del 900 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
Minyons de Terrassa 
Museu Arxiu Tomàs Balvey- Cardedeu 



 
Museu d'Art de Cerdanyola 
Museus de Sitges - Consorci del Patrimoni de Sitges 
Museu de Terrassa 
Optipolis 
Palau Güell de la Diputació de Barcelona 
Parc de Desinfecció 
Radio Municipal de Terrassa - Quadre de Veus 
Restaurant Dot 
Restaurant El Doll Bretó 
Samarretes 
Societat Coral "Els Amics" 
Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell) 
Star's Gym Padel Club 
Terrassa Centre 
TigoMigo 
Treure Ball 
Unió de Floristes de Terrassa 
Vaxi Màgic 
Voluntaris Terrassa 
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) 
XET (Xarxa Emprenedora Terrassa) 
CC OO Catalunya 
Comerciants del carrer Camí Fondo 
Associació Ashaa 

 



Organitza Comissió Fira Modernista

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:
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